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În atenţia: 
Dl. Kelemen Hunor, Ministrul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Bucureşti, 18 ianuarie 2011
Stimate Domnule Ministru,

Coaliţia Sectorului Cultural Independent - CSCI este o reţea de organizaţii culturale neguvernamentale, 
artişti şi manageri culturali, care îşi propune să susţină şi să promoveze interesele sectorului cultural 
privat în relaţie cu autorităţile publice.

În urma demersurilor de dialog iniţiate de CSCI în cursul anului 2010, ne adresăm dumneavoastră cu 
privire la o serie de probleme de a căror soluţionare depinde în prezent buna desfăşurare şi chiar 
continuitatea proiectelor culturale derulate de sectorul non-profit. 

CSCI solicită Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional soluţionarea de urgenţă a următoarelor 
probleme: 
 
1. Relansarea fondului de mobilitate al MCPN îngheţat în 2008. Fondul de mobilitate reprezenta o 
oportunitate majoră şi unică în dezvoltarea proiectelor internaţionale, în participarea la cursuri de formare 
şi la evenimente internaţionale. Este esenţială relansarea lui în condiţiile în care nu există alte surse de 
susţinere la nivel naţional, iar după integrare fondurile de mobilitate existente la nivel european pentru 
ţările membre sînt în scădere. 

2. Asigurarea fondurilor de co-finanţare a proiectelor europene într-un regim clar reglementat şi de 
transparenţă. Avînd în vedere strategia naţională de atragere a fondurilor europene, creşterea numărului 
de dosare depuse de operatori culturali pe diferite fonduri structurale şi programe culturale europene, 
precum şi multiplele deficienţe întîlnite de diferiţi operatori culturali în derularea finanţărilor oferite de 
MCPN pentru realizarea proiectelor europene, solicităm MCPN să reglementeze clar şi transparent modul 
în care aceste fonduri sînt atribuite.Ţinem să menţionăm că la acest moment nu există un departement 
special în Minister, în afară de cel financiar, care să aibă în atribuţie acordarea şi administrarea acestor 
fonduri. Regulile sînt schimbate de fiecare funcţionar după voia sa, iar atribuţiile sînt pasate intern între 
departamente, în lipsa unei instanţe dedicate. 

3.Deschiderea unor granturi operaţionale pentru sectorul neguvernamental pe bază de programe
culturale derulate pe perioada unui an calendaristic. Ţările membre ale Uniunii Europene, inclusiv 
cele recent integrate (Slovenia, Ungaria, etc.) oferă această oportunitate sectorului cultural. În condiţiile 
retragerii din România a marilor finanţatori ai sectorului non-profit după intrarea în UE, necesitatea 
acestei noi viziuni de dezvoltare devine din ce în ce mai stringentă. Menţionăm că oportunitatea există 
deja în zona organizaţiilor sociale din România încă din 1998. Acest tip de finanţare, neaplicat pînă la 
acest moment în domeniul cultural, este esenţial în dezvoltarea organizaţională şi sustenabilitatea 
operatorilor culturali pe termen lung. Susţinerea unor organizaţii care aduc o contribuţie importantă la 
dezvoltarea comunităţilor locale şi la promovarea artei româneşti la nivel internaţional doar din finanţările 
strict pe proiecte face imposibilă supravieţuirea acestora. Numeroase organizaţii din domeniul cultural nu 
pot ajunge la stabilitate pe termen lung fără acest tip de susţinere. Media de vîrstă a organizaţiilor este, în 
afara unor cazuri excepţionale, de maximum 3-5 ani, în vreme ce numărul total al organizaţiilor active în 
domeniul cultural este de doar 91 la nivelul anului 2010. Introducerea unei astfel de facilităţi de finanţare 
pe baza relevanţei contribuţiei pe care o aduc aceste organizaţii ar trebui să reprezinte una din priorităţile 
MCPN. 
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4. Finanţarea transparentă a proiectelor prioritare ale MCPN. În sinteza privind prioritățile strategice 
ale MCPN pentru perioada 2011-2014 sînt enumerate, în cadrul “Programului Festivaluri teatrale, 
muzicale (inclusiv dans contemporan) naționale și internaționale” acele inițiative care au fost selectate și 
vor fi sprijinite de MCPN. Considerăm că selecţia şi finanţarea acestor proiecte are nevoie de o 
fundamentare publică, o sumă consistentă din bugetul Ministerului fiind dedicată acestora.

5. Demararea dialogului cu societatea civilă privind lansarea Programul Operaţional pentru 
Cultură 2014-2020. Acest angajament este prevăzut în Programul de Guvernare 2009-2012, Capitolul 
20. Vă rugăm să consideraţi demararea de urgenţă a procedurilor necesare susţinerii consistente a 
proiectelor culturale în viitorul cadru de accesare a fondurilor structurale. Experienţa absorbţiei acestor 
fonduri în perioada 2007-2010 şi impactul acestor fonduri în alte ţări arată că este nevoie de o viziune 
coerentă şi colaborarea societăţii civile pentru a asigura absorbţia şi valorificarea investiţiilor programate.

6. Crearea de facilităţi fiscale pentru activităţile de sponsorizare şi mecenat, prin modificarea Legii 
Sponsorizării, unul dintre obiectivele de politici publice ale MCPN pentru 2009-2013.

De asemenea, cu privire la Administraţia Fondului Cultural Naţional, singura instituţie din România 
care sprijină proiecte culturale la nivel naţional, pe principii de competiţie şi liberă concurenţă, vă rugăm 
să luaţi de urgenţă următoarele măsuri care să le ofere operatorilor culturali posibilitatea realizării 
proiectelor culturale în condiţiile de criză economică prin care trece România:
- mărirea subvenţiei acordate de către Minister AFCN pentru licitaţia de proiecte din acest an şi lansarea 
în timp util a apelului de proiecte, nu mai târziu de 1 martie 2011;
- modificarea normelor AFCN conform propunerilor înaintate de CSCI Ministerului şi AFCN în 2010;
- demiterea domnului Cristian Petcu de la conducerea interimara a AFCN şi organizarea concursului legal 
pentru ocuparea acestei funcţii; 
- numirea unui membru în cadrul Consiliului AFCN, reprezentant al sectorului cultural, conform 
propunerii înaintate MCPN în septembrie 2010.

Sperăm de asemenea ca MCPN să răspundă cererilor anterioare trimise în data de 13 ianuarie prin care s-
a cerut public o serie de răspunsuri cu privire la funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional. 

În vederea susţinerii celor de mai sus, Consiliul Coaliţiei Sectorului Cultural Independent vă solicită o 
audienţă în perioada 24-29 ianuarie. 

Cu deosebită consideraţie, 

SEMNEAZĂ
Consiliul de conducere al Coaliţiei: Raluca Pop (banipentruarte), Miki Branişte (Colectiv A), Rariţa Zbranca  
(Fundaţia AltArt), Cristina Modreanu (Scena.ro), Dragoş Olea (add / Rozalb de Mura), Bogdan Georgescu 
(tangaProject, Iniţiativa Ofensiva Generozităţii), Octav Avramescu (Asociaţia Jumătatea Plină)
şi Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), Ştefania Ferchedău (artsf), Alina Şerban (Centrul de 
Introspecţie Vizuală), Andrei Ioniţă (retART / veiozaarte), David Schwartz (tangaProject), Voicu Rădescu 
(Green Hours), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Corina Bucea (Fabrica de pensule, Cluj-Napoca), 
Maria Drăghici şi Irina Gadiuta (laBOMBA – Centrul Comunitar pentru Educaţie şi Arta Activă, Iniţiativa 
Ofensiva Generozităţii), Claudiu Cobilanschi (Paradis Garaj), Vasile Ernu (scriitor), Dan Victor (Asoc. 
Culturala UNDA ‡ART), Suzana Dan (organizator Noaptea Galeriilor Bucureşti), Daria Dumitrescu 
(Asociaţia SABOT, Cluj-Napoca), Corina Oprea (Creative Producer, Bucureşti/Stockholm), Dan Brad 
(pictor), Ion Gabriel Pusca (Asociaţia Culturală Adsum), Mircea Nicolae (artist), Minodora Irimia (Asociaţia 
Odaia Creativă), Mihaela Onea (Asociaţia Culturală ArtAct), Radu Iacoban (actor). 

Persoane de contact:
Cosmin Manolescu, Fundaţia Gabriela Tudor, 0722 322 366 
Ştefania Ferchedău, artsf, 0740 300 124
email: coalitia@artsf.ro
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