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MINUTA
întâlnirii reprezentanţilor Administraţiei Fondului Cultural Naţional cu membri ai Coaliţiei 

Sectorului Cultural Independent şi alţi operatori culturali

28 mai 2010, Sala de sticlă, 14.00-17.00
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

La întâlnire au participat:
I. din partea AFCN:
Cristian PETCU – director
Andreea UVEGHES – contabil şef
Mihai VASILE – avocat / colaborator AFCN
Radu PODGOREANU – auditor MCPN
Cristiana VLAD – consilier UMPC, MCPN
Olimpia Eftimie – secretar AFCN

II. din partea Coaliţiei:
Cosmin Manolescu – Fundaţia Gabriela Tudor
Dragoş Olea – Asociaţia ADD
Silvia Cazacu – Banlieues d’Europ’est
Ştefania Ferchedău, manager cultural
Raluca Pop – banipentruarte
Andrei Ioniţă - retART / veiozaarte

III. alţi operatori culturali:
Gabriel Petrescu
Loredana Bruma
Mihnea Ghilduş
Ioana Tamaş
Bianca Floarea
Ioana Cârstov

Din partea  Consiliului  AFCN ne-am bucurat  doar  de prezenţa  Doamnei  Consilier  de  stat 
Simona Tănăsescu.

Discuţiile au urmărit punctele propuse de Coaliţie, structurate pe trei paliere. 

1. STRATEGIA DE FINANŢARE a AFCN si̧ recomandări generale cu privire la procedurile 
de finanţare şi evaluare a proiectelor culturale

2.  PROPUNERI  şi  modificări  pe  marginea  Normelor  metodologice  pentru  finantarea 
proiectelor culturale şi a Cererii de finanţare

3. Alte propuneri privind îmbunătăţirea procesului de accesare a finanţării nerambursabile din 
fondurile  AFCN.
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Puncte de vedere referitoare la:
1. STRATEGIA  DE  FINANŢARE  a  AFCN  şi  recomandări  generale  cu  privire  la 

procedurile de finanţare şi evaluare a proiectelor culturale.

Propunere CSCI: a) Includerea prevederii că strategia AFCN şi stabilirea priorităţilor se decid 
de către Consiliul AFCN, pe baza consultării sectorului cultural din România
Coaliţia, (C. Manolescu), lansează propunerea ca strategia AFCN şi stabilirea priorităţilor - 
decise  de  către  Consiliul  AFCN -  să  se  facă  pe  baza  consultării  sectorului  cultural  si̧  a 
observaţiilor, concluziilor şi recomandărilor studiilor şi cercetărilor deja realizate în domeniu.
Decizia de modificare a strategiei AFCN nu poate fi luată doar prin câteva discuţii realizate în 
cadrul Consiliului de un număr restrâns de persoane, ea trebuie să fie bine fundamentată şi să 
aibe în vedere starea generală a sectorului cultural românesc.

AFCN: În cuprinsul H.G. nr. 802 din 14/07/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
Administraţiei Fondului Cultural Naţional, cu modificările şi completările ulterioare, - 
art. 8 şi 9 - se menţionează expres faptul că membrii Consiliului AFCN, în exercitarea 
atribuţiilor lor, se consultă periodic cu sectorul cultural, una dintre cele mai importante 
atribuţii  fiind  chiar  “stabilirea  strategiei  şi  a  priorităţilor  de  finanţare  din  Fondul 
Cultural Naţional”. 
În privinţa studiilor şi cercetărilor realizate în domeniu, AFCN colaborează cu Centrul 
de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii în privinţa consumului cultural anual 
şi informează Consiliul (Barometrul de consum). De asemenea, AFCN monitorizează 
ANUAL desfăşurarea  şi  modul  de implementare  a  proiectelor  culturale  şi  editoriale 
pentru  a  evalua  atât  propria  capacitate  administrativă,  cât  şi  pe  cea  a  beneficiarilor 
finanţărilor nerambursabile. 

CSCI arată că doreşte cunoaşterea propunerilor privind cei 7 membri ai Consiliului AFCN - 
CV-urile şi recomandările acestora din partea sectorului cultural independent, ale căror numiri 
au fost menite să asigure reprezentarea proporţională a tuturor domeniilor culturii - şi propun 
întâlniri  periodice  cu  aceştia.  Se  propune  postarea  pe  site-ul  AFCN  a  CV-urilor  acestor 
membri  şi  a  unei  adrese  de  contact  (e-mail)  care  să  fie  utilizată  pentru  comunicarea  cu 
Consiliul.

Propunere CSCI:  b)  Transformarea Fondului  Cultural  Naţional  într-un sistem de finanţare 
destinat exclusiv sectorului cultural asociativ şi privat.

Coaliţia este de părere că instituţiile publice de cultură şi celelalte entităţi publice (primării, 
universităţi etc.),  eligibile pentru accesarea finanţărilor nerambursabile de la FCN, potrivit 
dispoziţiilor OG 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să fie excluse de 
la finanţare. Argumentele invocate sunt, pe de o parte, faptul că Fondul Cultural Naţional 
reprezintă  unica  sursă  de  finanţare  pentru  sectorul  cultural  independent  şi  că  instituţiile 
publice de cultură, dar mai ales primăriile, universităţile şi celelalte entităţi publice care în 
prezent pot solicita direct fonduri,  beneficiază oricum de sprijin din bugetul public pentru 
desfăşurarea  activităţilor,  inclusiv  a  programului  de  lucru.  Dna  Liliana  Hanganu, 
reprezentanta Muzeului de Istorie al Municipiului Bucureşti, nu este de acord, menţionând 
faptul  că  fondurile  alocate  pentru  proiecte  culturale  sunt  insuficiente,  chiar  şi  pentru 
instituţiile publice. 

AFCN: Dnul. Radu Podgoreanu şi dna A. Uvegheş au menţionat faptul că o asemenea 
restricţionare ar veni în dezacord cu principiul liberei concurenţe şi chiar al diversităţii 
culturale  şi  pluridisciplinarităţii, consfinţite  prin  dispoziţiile  art.  11 al  aceluiaşi  act 
normativ, dar şi că, în condiţiile actuale de austeritate bugetară extremă, bugetul alocat 
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instituţiilor publice este destinat, cu preponderenţă, acoperirii cheltuielilor salariale şi 
cheltuielilor  funcţionale,  situaţie  în  care  accesul  acestora  la  finanţarea  proiectelor 
culturale (cu excepţia celor ce constituie obligaţii minimale) ale acestora, din finanţarea 
nerambursabilă de la AFCN constituie o alternativă necesară şi oportună.
Modificarea legislaţiei nu ţine de competenţa strictă a AFCN, find un proces complex şi 
laborios, dar se poate ţine cont de propunerile Coaliţiei la ulterioare modificări.

CSCI  consideră că, în cazul care nu va fi  posibilă transformarea fondului în unul dedicat 
exclusiv  sectorului  privat  şi  asociativ,  o  variantă  potrivită  ar  fi  declararea  drept  prioritate 
pentru  finanţările  prin  AFCN sprijinirea  acestui  sector  pentru  următorii  3-5 ani.  Pentru  a 
încuraja dezvoltarea de proiecte culturale şi din partea sectorului public, ar putea fi încurajat 
suplimentar parteneriatul dintre sectorul asociativ şi privat şi sectorul public activ în domeniul 
culturii. 

Propunere CSCI: c) Reintroducerea posibilităţii  accesului la finanţare din fondurile FCN a 
artiştilor independenţi, persoane fizice.

AFCN: De asemenea,  persoanele fizice pot accesa fonduri publice dacă au statut de 
PFA, conform legislaţiei în vigoare. Legislaţia românească prevede statutul persoanei 
fizice  autorizate  (PFA),  orice  activitate  desfăşurată  presupunând  plata  unor  taxe  şi 
impozite.  Mai  mult,  există  suficiente  exemple  în  practică,  pornind  de  la  legislaţia 
financiar-contabilă în vigoare, care atestă dificultăţile întâmpinate de persoanele fizice 
(fără statut de PFA) în a deconta, justifica achiziţia de bunuri şi servicii, respectiv de a 
reţine la sursă şi vira impozite (drepturi de autor, convenţii civile de prestări servicii) de 
la alte persoane fizice. În acest context, cel puţin pentru moment, această propunere nu 
are suport legal, o eventuală modificare urmând a fi făcută în acord cu schimbările în 
materie fiscală.

CSCI doreşte să se rediscute şi alte subiecte de actualitate, precum statutul artistului, dreptul 
la formarea continuă a acestuia etc.

Propunere  CSCI:  d)  Eliminarea  unora  din  incompatibilităţile  privind  membrii  Consiliului 
AFCN

Propunere CSCI: Coaliţia apreciază că este important ca sectorul cultural să fie reprezentat în 
Consiliul AFCN de persoane cu experienţă, implicate în activitatea culturală. În acest sens, 
incompatibilitatea statutului de membru al unei organizaţii care depune proiecte spre finanţare 
cu participarea sa în Consiliul AFCN nu convine intereselor sectorului cultural. 

AFCN:  Membrii  Consiliului  AFCN  au  decizie  directă  asupra  felului  în  care  sunt 
distribuite fondurile, atât pe ariile tematice, cât şi asupra cuantumului per proiect cultural. 
Totodată, aceştia au şi prerogativa de a desemna membrii unei comisii de evaluare pentru 
fiecare arie tematică, astfel încât se conchide că pot influenţa, în mod subiectiv, evaluarea 
unui proiect  depus de o organizaţie,  în  al  cărei  board de conducere se regăsesc,  care 
optează pentru a aplica la AFCN.

CSCI  consideră că decizia cu privire la distribuţia fondurilor pe ariile tematice nu priveşte 
direct activitatea vreunei organizaţii în parte şi Consiliul nu poate fi suspectat de parti-pris-uri 
personale atunci când ia decizii în acest sens. În ce priveşte cuantumul per proiect cultural, 
dacă precizarea se referă la plafonul maxim de finanţare, din nou, acesta este unul general, 
aplicat  tuturor  proiectelor,  şi  nu  unul  personalizat.  Legea  nu  prevede  printre  atribuţiile 
Consiliului decizia finală cu privire la cuantumul pentru fiecare proiect selectat în parte. În 
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consecinţă, Coaliţia consideră că în niciul din cele două cazuri membrii Consiliului nu pot 
influenţa subiectiv decizia de finanţare finală. 

În ce priveşte desemnarea membrilor comisiei de evaluare de către Consiliu, Coaliţia propune 
ca această prerogativă să fie trecută în sarcina directorului AFCN sau să se facă aleator, dintr-
o listă pe care AFCN o poate dezvolta de la an la an. De asemenea CSCI propune ca bugetul 
anual pe fiecare domeniu sa fie alocat conform cu strategiile de finantare stabilite de catre 
Consiliu, urmand ca domeniile prioritare sa obtina un buget mai important.  În acest  sens, 
Coaliţia  consideră  că  este  importantă  menţinerea  calităţii  de  evaluator  de  la  an  la  an, 
permiţând intrarea în această listă a unor evaluatori  noi,  dar luând în considerare şi acele 
persoane  care,  odată  fiind  acceptate  în  această  listă  de  experţi  evaluatori,  îşi  reînnoiesc 
interesul printr-un scurt accept.  

CSCI propune ca evaluatorii acceptaţi de AFCN pentru proiectele culturale să fie formaţi în 
competenţe de evaluare prin traininguri specializate organizate de AFCN din fonduri dedicate 
sau din fondurile culturale de urgenţă aflate la dispoziţia instituţiei. De asemenea, evaluatorii 
care au decis finanţarea proiectelor culturale au o responsabilitate morală şi profesională de a 
urmări rezultatele proiectelor şi de a participa la evenimentele culturale girate. 

Coaliţia consideră că este foarte important ca membrii Consiliului AFCN să aibă doar acele 
responsabilităţi  care  să  le  permită  să  fie  în  acelaşi  timp  şi  persoane  activ  implicate  în 
activitatea  culturală  şi  ale  căror  organizaţii  din  care  fac  parte  aplică  pentru  accesarea 
fondurilor prin AFCN. Responsabilitatea asupra felului în care sunt distribuite fondurile ar 
trebui să o aibă directorul AFCN cu aprobarea Consiliului de Administratie, în opinia CSCI.

Elimineare incompatibiliăţii  ar  trebui menţionată şi prin modificarea conţinutului actual al 
Declaraţiei de imparţialitate. 

Reprezentanţii AFCN vor aduce la cunoştinţa Consiliului AFCN aceste propuneri.

Propunere CSCI: e) Includerea în noile norme de funcţionare AFCN a unor prevederi care să 
acorde  posibilitatea  finanţărilor  multianuale,  conform  exemplelor  de  bună  practică  din 
Uniunea Europeană (Programul Cultura 2007-2013) şi din România (Programul Cantemir al 
Institutului Cultural Român, începând cu sesiunea de finanţare din 2010) si pe baza noi “Legi 
a raspunderii  fiscale” recent publicată in Monitorul Oficial.  CSCI consideră că finanţările 
multianuale ar trebui organizate astfel:
-  crearea  unui  nou domeniu  distinct  pilot  -  "proiecte  multianuale"  care  sa  aiba  un  buget 
distinct alocat anual care anual sa fie marit expononential (de ex. in 2011- 300.000 lei, in 
2012 - 400.000 lei, in anul 2013 - 500.000 lei);

- finantarile se acorda pentru un pachet de proiecte si programe anual minimal conform cu 
obiectivele programului;

- exemple de proiecte multi-anuale: organizarea anuala a unui festival de teatru sau muzica, 
derularea unui program de educatie culturala in licee din brasov timp de 2 ani de zile, proiect 
co-finantat prin programele Cultura 2007-2013;

- suma maxima de finantare pe acest domeniu sa fie de 40.000 lei (anual); in primul an vor 
putea fi finantate maxim 6-8 proiecte, urmand ca in fiecare an sa se adaoge cate 2-4 proiecte 
noi in functie de bugetul disponibil);
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- comisie de experti mixta formata din profesionisti care sa poata evalua proiecte din mai 
multe domenii artistice;

-  formularul  de aplicatie  va fi  diferite  de cel  normal  (bugetele  fiind alcatuite  pe 2-3 ani, 
calendarul activitatilor la fel); activitatile vor putea fi derulate conforma calendarului AFCN, 
urmand ca  finantarea  pentru  anul  2  sa  fie  virata  dupa  adopatea  bugetului  anual  de  catre 
Parlemant care in general se finalizeaza in luna februarie;

- transele vor fi anuale (fiecare transa va fi virata la inceputul anului dupa adoptarea bugetului 
anual);

- perioada de derulare a proiectelor sa fie minim 2 ani - maxim 3 ani

- in cazul in care organizatia este selectionata pentru o finantare multi-anuala nu va mai avea 
dreptul sa aplice ulterior la AFCN pe perioada de derulare a proiectului;

- organizatiile aplicante nu pot primi si finantare normala (pe un proiect derulat pe un an de 
zile) si finantare multi-anuala; in cazul existentei mai multor proiecte castigatoare organizatia 
va trebuie sa decida ce proiect doreste sa fie finantat;

- dupa 3 ani se va face o evaluare a acestui domeniu nou de finantare pilot, urmand ca el sa fie 
re-ajustat in functie de rezultate;

- proiectele vor fi monitorizate atent anual.

AFCN: În principiu, conducerea AFCN este de acord cu proiectele finanţate multianual, 
dacă  şi  legislaţia  în  vigoare  ar  sprijini  această  propunere.  În  prezent,  potrivit 
dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, “nu pot angaja, ordonanţa şi plăti 
nici  o  cheltuială  publică  dacă  nu  este  aprobată  potrivit  legii  şi  nu  are  prevederi 
bugetare”. 
Bugetul alocat anual de către AFCN pentru finanţarea proiectelor culturale este format 
din sume  alocate de la  bugetul de stat şi  sumele colectate la Fondul Cultural Naţional.
Începând cu anul 2009, sumele destinate finanţării proiectelor culturale, repartizate de la 
bugetul  de  stat,  prin  Ministerul  Culturii  şi  Patrimoniului  Naţional,  s-au  redus 
considerabil,  impunând  utilizarea  Fondului  Cultural  Naţional.  Astfel,  în  anul  2010, 
suma repartizată de la bugetul de stat reprezintă doar 1/3 din suma anunţată de AFCN 
pentru finanţarea sesiunii de proiecte culturale.
Modalitatea de colectare a acestor fonduri nu este reglementată deocamdată, neexistând 
metode de coerciţie şi sancţiune pentru agenţii economici care se sustrag plăţii.
Suma  actuală  ce  constituie  Fondul  Cultural  Naţional  este  rezultatul   acumulării 
contribuţiilor  agenţilor  economici  pe  perioada  1998-2009.  Pe  măsura  epuizării 
fondurilor  şi  datorită  unui  sistem  deficitar  de  colectare,  sumele  alocate  finanţării 
proiectelor culturale sunt an de an mai mici.
Un alt aspect este şi funcţionarea instituţiilor publice din mediul financiar: majoritatea 
ordonatorilor de credite din România îşi desfăşoara activitatea contabil-financiară până 
la 31 decembrie a anului în curs (bănci, trezorerii);  bugetul anual al MCPN şi implicit 
al  AFCN  se  stabileşte  de  către  Guvern;  toate  aceste  operaţiuni  fiind  sub  semnul 
„principiului  anualităţii”,  consacrat  prin  dispoziţiile  Legii  nr.  500/2002  a  finanţelor 
publice.

Se  propune  o  a  doua  întâlnire,  de  data  aceasta  cu  ordonatorii  de  credite  care  finanţează 
proiecte culturale sau proiecte din domenii conexe, pentru un schimb de bune practici privind 



6

finanţările multianuale (ICR, ArCUB, CNDB, AFCN), ţinând cont şi de experienţa europeană 
(Cultura  2007-2013).  O  ajustare  la  practica  europeană  ar  permite  operatorilor  culturali 
inclusiv racordarea la ciclul de viaţa al proiectelor internaţionale la care iau parte. 

Se  consimte  faptul  că  este  necesară  realizarea  unui  Memorandum pentru  finanţarea 
multianuală, în regim derogatoriu de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002, urmărindu-se practica 
precedentă a Institutului Cultural Român în acest sens, document semnat atât de ordonatorii 
de credite, cât şi de operatorii culturali. 

Propunere CSCI: f) Fondul de urgenţă AFCN – Fondul de urgenta nu trebuie utilizat pentru 
finantarea proiectelor culturale, toate proiectele culturale si editoriale trebuie sa fie depuse 
conform procedurii existente (data limita de depunere, jurizare etc) in cadrul concursurilor de 
proiecte organizate anual. In nici o tara din UE nu foloseste aceste fonduri de urgenta pentru a 
finanta proiecte culturale. Singurele cazuri in care fondul de urgenta ar putea fi utilizat in 
acest fel este situatia in care astfel se asigura participarea operatorului cultural la proiecte 
europene  de  cooperare,  desi  si  aceasta  varianta  repreyinta  un  compromis,  optim fiind  ca 
sprijinul pentru aceasta participare sa fie oferit dintr-un fond special destinat.

CSCI propunee ca destinatia acestui fond sa fie de a acoperi costurile legate de realizarea unor 
studii  culturale privind relevanta  si  rezultatele finantarilor  acordate de AFCN, organizarea 
unor programe de formare profesionala pentru expertii care selectioneaza proiectele culturale 
si editoriale (si care in unele cazuri nu au cunostiinte de management cultural necesare pentru 
a  analiza un proiect  cultural);  pentru tinerii  manageri  culturali;  organizarea anuala  a  unui 
seminar international cu participarea membrilor consiliul de administratie AFCN si operatori 
culturali etc.;

Alte aspecte ce tin de functionarea finantarii din fondul de urgenta:

- fondul de urgenta poate fi utilizat direct de catre AFCN sau poate fi virat catre o organizatie 
partenera cu care va fi realizat proiectul;

- decizia de finantare a unui astfel de proiect sa fie luata de directorul AFCN cu acordul in 
scris al membrilor Consiliului de Administratie;

- este oportun ca fondul de urgenta sa reprezinte maxim 4-5% din bugetul AFCNs

-  este  esentiala  publicarea  anuala  pe  site-ul  AFCN a  proiectelor  realizate  prin  fondul  de 
urgenta cu o scurta motivare, sumele folosite si rezultatele obtinute.

AFCN: Conform  definiţiei  din  OG  nr.  51/1998  nevoia  culturală  de  urgenţă este 
definită  ca  fiind  ”cerinţa  de  produse  sau  servicii  culturale,  exprimată  explicit  ori 
implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele 
imediate ale unei comunităţi”. Până în acest an nu a fost utilizat de către AFCN în 
finanţarea proiectelor, iar Notele de fundamentare se pot face publice pe site.

Puncte de vedere referitoare la:
2.  PROPUNERI  şi  modificări  pe  marginea  Normelor  metodologice  pentru  finanţarea 
proiectelor culturale şi a Cererii de finanţare

Propunere CSCI: arii tematice propuse pentru proiectele culturale finanţate în 2011:
1. păstrarea autonomiei ariilor de DANS, TEATRU şi MUZICĂ;
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2. menţinerea ariei INTERVENŢIE CULTURALĂ;
3. aria tematică ARTE VIZUALE include şi noile media şi nu mai necesită exprimare 

explicită a acestora în noua denumire;
4. crearea  a  două  noi  arii,  respectiv  LITERATURA  şi  PROIECTE 

TRASNDISCIPLINARE;
5. comasarea  ariilor  PATRIMONIU  IMATERIAL  şi  PATRIMONIU  CULTURAL 

NAŢIONAL în aria PATRIMONIU CULTURAL;
6. renunţarea la aria ACTIVITĂŢI MUZEALE, întrucât muzeele, entităţi juridice, pot 

aplica la celelalte arii tematice, în funcţie de profil pentru desfăşurarea activităţilor 
muzeale specifice tematicii proprii

Pentru 2011, ariile tematice propuse de Coaliţie vor fi:
1. ARTE VIZUALE, 2. ARHITECTURA şi DESIGN, 3. TEATRU, 4. DANS, 5. MUZICĂ, 6. 
LITERATURĂ,  7.  PATRIMONIU  CULTURAL,  8.  FORMARE  PROFESIONALĂ  şi 
MANAGEMENT  CULTURAL,  9.  EDUCAŢIE  CULTURALĂ,  10.  INTERVENŢIE 
CULTURALĂ, 11. PROIECTE TRANSCIPLINARE.

Pentru  aria  tematică  LITERATURĂ,  AFCN  a  propus  ca  denumire  ACTIVITĂŢI  DE 
SUSŢINERE/PROMOVARE A CULTURII SCRISE, pentru a nu se confunda cu proiectele 
editoriale.  

Alte capitole supuse modificării prin propunerile Coaliţiei:

Propunere  CSCI:  a)  Considerăm  că  stabilirea  cuantumului  finanţării  de  către  membrii 
comisiei de selecţie în funcţie de adecvarea la priorităţile generale de finanţare si̧ priorităţile 
specifice fiecărei arii tematice introduce o evaluare suplimentară nejustificată, subiectivă şi 
netransparentă (art. 14).
Coaliţia sugerează posibilitatea introducerii în grila de evaluare a unei punctări suplimentare 
(5-10 puncte în plus) pentru adecvarea la priorităţile de finanţare. 

AFCN apreciază  drept  pertinentă  propunerea,  urmând  a  o  înainta  membrilor 
Consiliului AFCN.

Propunere CSCI:  b) Considerăm întrebarea referitoare la “dacă aţi  participat în calitate de 
voluntar,  angajat,  manager  de  proiect  la  proiecte  finanţate  de  AFCN”  irelevantă  pentru 
aplicaţie şi, în consecinţă, propunem eliminarea ei 
(ANEXA Nr. 1 din normele propuse consultării: FORMULAR de solicitare a finanţării nerambursabile pentru 
proiecte culturale)

AFCN  consideră pertinentă solicitarea, cu atât mai mult cu cât există deja colectate 
CV-urile membrilor echipei de implementare/coordonare a proiectului. 

Propunere CSCI:  c)  Suntem de acord cu renunţarea la  formularul-tip  pentru declaraţia de 
parteneriat  si̧  înlocuirea  sa  cu  orice  document  în  care  se  specifică  rolul  partenerilor  şi 
angajamentul luat de parteneri în proiect. 
Se propune ca operatorii culturali să furnizeze acest document în partea a doua a procesului 
de evaluare, în Cererea de finanţare să fie doar menţionaţi partenerii.

Opinia  AFCN este  că  un  document  customizat  având  calitatea  de  declaratie  de 
parteneriat este necesar în economia proiectului, sprijinind organizaţiile aflate la debut 
să dobândească punctaje suplimentare.
AFCN agreează propunerea CSCI pentru depunerea declaraţiei de parteneriat în partea a 
doua a procesului de evaluare.
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Propunere CSCI: d) Ţinând cont de dificultăţile întâlnite de operatorii culturali în procesul de 
completare si̧ trimitere a aplicaţiilor online, cerem acordarea dreptului la asistenţa tehnică nu 
doar în cazurile excepţionale, ci la cerere, când cineva solicită în scris sau telefonic că are 
nevoie. (Art.5)

AFCN: anul trecut, 60% dintre aplicanţi şi-au manifestat preferinţa pentru aplicaţia on-
line; se acordă asistenţă prin e-mail şi telefonic pentru depunerea on-line, nu neapărat în 
cazuri excepţionale.

Propunere CSCI:  e) Propunem de asemenea, în conformitate cu practicile internaţionale şi 
naţionale (CNDB, Programul Cantemir), ca fiecare proiect depus să fie evaluat de o comisie 
de experţi formată din trei experţi (şi nu doar doi, cum prevad noile norme). Includerea celui 
de-al treilea expert elimină riscul apariţiei unui punctaj asemănător pentru mai multe proiecte 
culturale. (Art.13)

Conducerea AFCN este de acord cu acest amendament.

Puncte de vedere referitoare la 
3. Alte propuneri privind îmbunătăţirea procesului de accesare a fondurilor prin AFCN

Propunere CSCI: a) Propunem modificarea baremului maxim de finanţare de la 25.000 lei (cât 
este în prezent) la 40.000 lei, suma minimă necesară realizării unui program cultural de talie 
naţională si̧ internaţională.

AFCN: În funcţie de bugetul avut la dispoziţie de către AFCN şi de media proiectelor 
depuse pentru fiecare an; în 2009, au fost depuse 459 de proiecte din care s-au finanţat 
aproximativ 102. De la 25.000 lei/proiect în 2009 s-a majorat la 30.000 lei în 2010, 
pentru  că  şi  bugetul  alocat  finantarii  proiectelor  culturale,  în  2010,  a  fost  majorat. 
Acesta este plafonul maxim care poate fi susţinut cu actualul fond aflat la dispoziţie.

Propunere  CSCI: b)  perioada  de  derulare  a  proiectelor  culturale  să  fie  între  datele  de  1 
februarie - 15 decembrie ale anului calendaristic, urmând ca până la data de  30 decembrie 
organizaţiile să fie obligate să depună rapoartele finale si̧ financiare ale proiectelor derulate pe 
anul în curs. 

AFCN: Din  raportul  de  monitorizare  a  proiectelor  culturale  pe  anul  2009  şi  din 
procedura de decont, s-au sesizat inabilităţi din partea beneficiarilor de a realiza în timp 
util  deconturile.  Asta  impune termene stricte  şi  coercitive  din  partea  AFCN privind 
procedurile de decont. 

D-na Andreea Uvegheş, contabil şef AFCN, a prezentat pe scurt, dificultăţile pe care 
AFCN le-a întâmpinat, în fiecare an, în procesul de decontare, dificultăţi cauzate de 
incapacitatea operatorilor culturali  de a furniza la timp, în mod corect şi  complet,  a 
documentaţiei   financiare,  precizată  în  legislaţia  financiară  aplicabilă  instituţiilor 
publice.

În cazul unor operatori culturali, lipsa unui responsabil financiar al proiectului a generat 
disfuctionalităţi,  atât  în  derularea  proiectelor  la  timp,  cât  şi  în  derularea  eficientă  a 
procesului  de  decontare,  perturbând  şi  utilizarea  resurselor  financiare  ale  AFCN, 
programate conform cerinţelor impuse de Trezorerie.
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Procesul de decont este influenţat atât de programul unităţilor de Trezorerie a statului, 
comunicat în normele de închidere, elaborate la finele fiecărui an de către Ministerul 
Finanţelor Publice,  cât  şi de necesitatea regularizării  anuale a sumelor primite de la 
ordonatorul principal de credite, aceasta impunând restituirea la Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului  Naţional  a   sumelor  neutilizate,  la  o  dată  comunicată  de  către 
reprezentanţii MCPN (în general, până în data de 20 decembrie a fiecărui an). Astfel, s-a 
dat  exemplu  situaţia  în  care  documentaţia  de  decont  este  primită  de  către  AFCN, 
simultan, de la foarte mulţi beneficiari (peste capacitatea actuală a AFCN de asigurare a 
procesului de verificare a documentaţiilor financiare, instituţia dispunând de numai 2 
persoane încadrate  cu jumătate  de normă pentru această  activitate)  după data  de 15 
decembrie şi,  în urma verificării,  se constată  că aceasta este incompletă. În această 
situaţie nu mai există timpul efectiv necesar pentru furnizarea documentaţiei lipsă şi, 
astfel,  sumele  respective  se  returnează  la  ordonatorul  principal  de  credite,  devenind 
astfel venit la bugetul de stat.  Un alt  exemplu dat a fost acela al  lipsei  de reacţie a 
operatorilor solicitaţi (telefonic, pe mail,  pe fax, prin curier) să furnizeze documente 
lipsă / corecte, aceasta conducând, de asemenea, la pierderea finanţării.

S-a precizat, totodată, faptul că, în ultimii ani, gradul de finalizare a deconturilor de 
către operatorii culturali nu depăşeşte 90% din finanţarea acordată.

Se agrează ca dată pentru încheierea decontului 30 noiembrie a fiecărui an.

CSCI  propune ca dată de lansare a sesiunii de finanţare a proiectelor culturale pentru anul 
2011 să fie în jurul datei de 1.09.2010; în contextul apariţiei legii responsabilităţii fiscale, se 
propune ca lansarea sesiunii să fie anterioară cunoaşterii sumelor avute la dispoziţie, urmând 
ca finanţarea să se facă în funcţie de sumele disponibile.

Propunere CSCI: c) Propunem ca prima tranşă acordată la începutul programului/proiectului 
după semnarea contractului de finanţare să reprezinte 50 % din valoarea contractului.

AFCN: OG  51/1998  prevede  ca  ultima  tranşă  să  fie  de  minim 15%,  ceea  ce  face 
posibilă acordarea unei prime tranşe mai mari.

AFCN propune  ca  organizaţiile  care,  din  diferite  motive,  analizate  de  Consiliul  AFCN 
împreună cu directorul AFCN, nu au reuşit să finalizeze activităţile şi deconturile aferente, să 
fie restricţionate de la a mai aplica la finantarea nerambursabila de la AFCN timp de 2 ani şi 
publicarea listei pe site-ul AFCN.

CSCI Apreciem  ca  prevederile  Ordonantei  nr  2  din  30  ianuarie  2008  pentru 
modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea 
sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale sunt vagi si necesita o mai 
precisa definire:

Pentru a  putea participa la  selectie,  solicitantul  trebuie  sa indeplineasca urmatoarele 
conditii  […]  c)  a  respectat  obligatiile  asumate  prin  contractele  de  finantare 
nerambursabila anterioare.

In masura in care AFCN estimeaza,  asa cum a declarat  la intalnirea din 28 mai,  ca 
aproximativ 10% din fondurile alocate operatorilor culturali pentru proiecte culturale in 
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cadrul  sesiunilor  anuale  de  concurs  sunt  returnate  sau  raman  necheltuite  de  catre 
beneficiari, se impune luarea unor masuri care sa:

-          analizeze factorii care conduc la aceasta situatiei si a responsabilitatii individuale 
a fiecareia dintre partile implicate: AFCN, operatori culturali, alti factori;

-          identifice masurile cele mai potrivite pentru a limita aceste pierderi, dintre care 
eventualele sanctiuni aplicate operatorilor culturali sunt doar una dintre dintre variante 
si la care trebuie apelat doar dupa analiza fiecarui caz concret in parte;

-          propuna modalitati de previzionare a acestor pierderi inca din timpul desfasurarii 
contractelor cu beneficiarii si de cheltuire alternativa a fondurilor identificate pentru alte 
activitati  ale  institutiei,  de exemplu cursuri  de formare pentru evaluatori,  cursuri  de 
management  de  proiect  pentru  operatorii  culturali,  intalniri  intre  AFCN,  Consiliul 
AFCN  si  operatorii  culturali  pentru  definirea  prioritatilor  pentru  anul  urmator  si 
imbunatatirea procedurilor de concurs.

Consideram  ca  propunerea  de  a  suspenda  accesul  la  concursul  pentru  finantarea 
proeictelor  culturale  din  Fondul  Cultural  acelor  operatori  culturali  care  nu  si-au 
respectat obligatiile contractuale fata de AFCN in trecut trebuie sa tina cont de:

- eventualele intarzieri in virarea transelor de bani de catre AFCN catre beneficiarul 
finantarii.

- implicatiile diferentei dintre bugetul solicitat si cel aprobat cu AFCN asupra realizarii 
activitatilor si atingerii obiectivelor proiectului cultural

-  alte  intamplari  neprevazute,  inclusiv  situatii  de  forta  majora,  care  schimba  cursul 
proiectului sau ii impiedica derularea in parametrii agreati

Este necesara definirea clara si precisa a acelor situatii care, pe fondul unei neindepliniri 
a obligatiilor contractuale, aduc un prejudiciu financiar Administratiei Fondului Cultural 
National  si  in  consecinta  justifica  aplicarea  sanctiunii  de  suspendare  a  dreptului  de 
participare la urmatoarele sesiuni de finantare. In afara situatiilor de litigiu, consideram 
ca  suspendarea  accesului  la  finantari  ar  trebui  sa  intervina  doar  in  cazurile  in  care 
beneficiarul a “incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri 
publice  ale  AFCN sau nu a  respectat  obligatiile  contractuale  privind  procedurile  de 
achizitie sau procedurile de contractare a finantarilor nerambursabile si nu a cooperat cu 
AFCN pentru justifica actiunile intreprinse in acest sens.”

Propunere CSCI: propuneri legate de procesul de aplicare la fondurile gestionate de AFCN
- Corelarea  instrucţiunilor  de  aplicare  on-line  din  ghidul  solicitantului  cu  cele  ale 

aplicaţiei electronice. 
- Organizarea unor sesiuni de informare regulate în toată ţara;
- Acordarea de informaţii online privind dezvoltarea unor proiecte pe baza unui cadru 

formalizat (regulat, în anumite zile etc);
- Dezvoltarea unor studii de caz pe baza unor proiecte de succes (în colaborare cu alte 

organizaţii);
- Publicarea  pe  site-ul  AFCN  a  unor  date  privind  evaluarea  proiectelor  culturale 

finanţate în fiecare an calendaristic,
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- Organizarea sau susţinerea  unor  sesiuni  de  training privind  dezvoltarea proiectelor 
culturale si̧ redactarea cererilor de finanţare AFCN care să fie realizate nu de echipa 
AFCN, ci de experţi cu indelungată experienţă în realizarea de proiecte culturale;

AFCN  este  de  acord  cu  amendamentele  propuse,  cu  menţiunea  că  observaţiile 
punctuale au mai fost menţionate în cuprinsul prezentului text.

Pentru  suplimentarea  fondurilor  alocate  proiectelor  culturale,  Coaliţia  Sectorului  Cultural 
Independent sugerează depunerea de proiecte pe fondurile structurale, proces care ar trebui să 
includă colaborarea cu Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii,  care aşa 
cum a declarat  domnul ministrul  Kelemen Hunor,  este responsabil  de realizarea dosarului 
pentru înfiinţarea din 2014 a unui Program Operaţional pentru Cultură, funcţional în perioada 
2014-2020.  Pentru  a  putea  beneficia  de  fondurile  consistente  disponibile  din  fondurile 
structurale este esenţială implicarea încă de pe acum în procesul de stabilire a priorităţilor şi 
eventual negocierea statutului de Autoritatea Intermediară pentru respectivele fonduri de către 
AFCN. Un model de funcţionare este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile. Coaliţia 
îşi oferă sprijinul pentru a realiza acest deziderat.

Întocmit de 

Mihai Vasile

Andreea Uvegheş 

Cristiana Vlad

cu  contributia:  Raluca  Pop,  Cosmin  Manolescu  din  partea  Coaliţiei  Sectorului  Cultural 
Independent


