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Vă mulţumim pentru informaţiile detaliate despre întâlnirea din 28 mai şi ne bucurăm că o 
perioadă semnificativă din timpul alocat acesteia se concentrează pe unele dintre subiectele 
propuse  de  Coaliţia  Sectorului  Cultural  Independent.  Acesta  poate  pune  bazele  unor 
schimbări  benefice  nu  doar  în  felul  în  care  funcţionează  mecanismele  de  finanţare  în 
domeniul culturii, dar şi în ce priveşte comunicarea dintre ordonatorii de credite şi operatorii 
culturali, potenţiali beneficiari ai finanţărilor.

Intenţia întâlnirii este una pozitivă şi discutarea unor propuneri de modificare a legislaţiei la 
nivel naţional este salutară. Apreciem însă că pentru a fi eficiente şi a nu dubla eforturile 
deja realizate în ultimii 10 ani, în care în mai multe rânduri au fost identificate probleme şi au 
fost formulate propuneri de îmbunătăţire, este necesar ca la discuţii să fie prezente persoane 
cu putere de decizie din fiecare din instituţiile implicate direct: MCPN, CNDB, ICR, ArCub. 
Pentru fiecare propunere semnalată trebuie să existe posibilitatea iniţierii unui dialog direct 
cu un reprezentant al instituţiei competente, care să îşi poată asuma ulterior operarea unor 
modificări. În cazul întâlnirii din 28 mai observăm că niciun reprezentat al MCPN, CNDB, ICR, 
ArCub nu a confirmat participarea.  Considerăm că în această situaţie discuţiile pe marginea 
propunerilor de modificare a legislaţiei naţionale trebuie amânate pentru o dată ulterioară, 
când va fi posibilă întâlnirea dintre operatorii culturali şi reprezentanţii acestor instituţii.

Propunem Administraţiei Fondului Cultural Naţional ca miza întâlnirii  din 28 mai, în cadrul 
obiectivului general definit drept Parteneriatul în Domeniul Culturii, să fie dezbaterea exclusiv 
pe marginea propunerilor ce privesc activitatea şi competenţele AFCN. Ne bucurăm că din 
partea  AFCN vor  participa  atât  dl  director  Petcu,  cât  şi  un  avocat,  un  economist  şi  un 
reprezentant al Consiliului AFCN. Considerăm că discuţiile trebuie să urmărească analiza şi 
redactarea unor concluzii pe marginea:

- proiectului de modificare a normelor metodologice ale concursului de proiecte culturale, cu 
aplicabilitate începând cu anul 2011;

-  schimbarii  modului  de funcţionare al  AFCN,  a strategiei  sale  de finanţare,  posibilitatea 
finanţării unor proiecte multianuale;

Aceste direcţii cuprind aspectele incluse de AFCN în agenda întâlnirii pentru intervalul orar 14 
-16, dar cuprind şi alte probleme, semnalate în documentul “Propuneri…”, care a fost trimis 
către  AFCN  pe  10  aprilie.  Retrimitem  documentul  şi  propunem  discutarea  punctuală  a 
modificărilor înaintate. Coalitia Sectorului Cultural Independent va prezenta în cadrul întâlnirii 
cele mai importante propuneri. Sperăm să purtăm un dialog concret în timpul alocat, astfel 
încât la sfârşitul zilei să poată fi sintetizate o serie de măsuri care să fie puse în aplicare.

În speranţa unor discuţii constructive,
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