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În atenţia Domnului Ministru Kelemen Hunor 
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

1 august 2011

Un buget mai consistent şi previzibil pentru 
proiectele şi programele culturale

Mesaj de susţinere pentru îmbunăţirea mecanismului de colectare a fondurilor speciale de la operatorii 
economici către bugetul Administraţiei Fondului Cultural Naţional

Coaliţia  Sectorului  Cultural  Independent  susţine  iniţiativa  Administraţiei  Fondului  Cultural 
Naţional de a confrunta dificultăţile pe care le întâmpină în colectarea cotelor ce îi revin din 
partea agenţilor economici, conform legilor în vigoare. 

Începând  cu  martie  2010,  Coaliţia  Sectorului  Cultural  Independent  a  iniţiat  diverse  activităţi  de 
advocacy  pe  lângă  AFCN,  cu  scopul  de  a  contribui  la  conturarea  unor  mecanisme  de  finanţare 
adaptate sectorului cultural onguvernamental şi pentru a sprijini artiştii şi organizaţiile independente în 
accesarea resurselor publice de finanțare. 

Considerăm că eficientizarea pârghiilor de colectare a fondurilor de la agenţii economici este extrem 
de importantă,  întrucât  poate  asigura o mai  bună previzibilitate  multianuală  a  bugetului  disponibil 
pentru proiecte şi programe culturale. Fondurile colectate în mod eficient sunt, dacă nu o garanţie, 
măcar un semn al dorinţei de a creşte resursele financiare disponibile pentru proiectele şi programele 
finanţate de AFCN. 

Scrisoarea  deschisă  publicată  pe  situl  instituţiei  şi  adresată  domnului  Ministru  al  Culturii  şi 
Patrimoniului Naţional ilustrează nu doar problemele cu care se confruntă AFCN şi Direcţiile Judeţene 
de  Cultură,  care  împreună  sunt  responsabile  pentru  colectarea  acestor  fonduri,  dar  şi  diversele 
provocări de a identifica şi controla nerespectarea legii de către agenţii economici. Conducerea AFCN, 
în urma consultării directe cu reprezentanţii Direcţiilor Judeţene pentru Cultură şi pe baza unui Raport 
privind activitatea de control desfăşurată de direcţiile de cultură şi patrimoniu naţional face o serie de 
propuneri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de colectare. Aceste propuneri pot fi consultate pe 
situl instituţiei.

Ne manifestăm dorinţa ca propunerea de modificare legislativă în favoarea unei mai eficiente colectări 
a fondurilor speciale să fie considerată o prioritate de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional. 
În acelaşi timp, semnalăm nevoia esenţială de informare a operatorilor culturali cu privire la aceste 
demersuri.  În  acest  sens  considerăm că  secţiunea „Transparenţă”  a  sitului  Ministerului  Culturii  şi 
Patrimoniului Naţional ar putea fi inaugurată prin proiectul de lege pentru modificarea O.G. nr. 51/1998 
(cu schimbările aduse prin O.G. nr.2/2008), care astfel va fi cunoscut şi supus dezbaterii  publice, 
conform legii.

În acelaşi timp, cu privire la demersurile de găsire a unor noi surse de finanţare atrase către AFCN, ne 
manifestăm susţinerea pentru alocarea de fonduri din timbrul cultural (teatral, muzical, literar, al artelor 
vizuale), conform propunerii înaintate Coaliţiei de reprezentanţi ai Ministerului la o întâlnire de 
consultare avută în acest an. 
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Dorim să vă reamintim că o serie dintre iniţiativele  Coaliţiei  au avut  rezultate concrete,  cum ar fi 
sugestiile  de modificare a normelor  metodologice pentru  concursul  de proiecte  culturale,  pe când 
altele au rămas încă fără ecou. Dintre aspectele la care aşteptăm în continuare un răspuns pozitiv, 
menţionăm scoaterea la concurs a postului de director al AFCN, domnul Cristian Petcu fiind director 
interimar de peste 2 ani, de când Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a decis, fără o justificare 
legală sau morală să o înlăture pe doamna Andreea Grecu, director în acea perioadă, din funcţia pe 
care o ocupa. Numai în acest fel vor fi asigurate legitimitatea instituţiei şi premizele unui dialog onest 
şi complet credibil.

Vă  mulţumim pentru  atenţie  şi  vă  stăm la  dispoziţie  pentru  orice  detalii  cu  privire  la  demersurile 
noastre.  

SEMNEAZĂ:
Consiliul de conducere al Coalitiei: Miki  Braniste (Colectiv A), Rarita Zbranca (Fundatia AltArt), 
Cristina Modreanu (Scena.ro),  Cosmin Manolescu (Fundatia Gabriela Tudor),  Dragos Olea (add / 
Rozalb  de  Mura),  Bogdan  Georgescu  (tangaProject,  Initiativa  Ofensiva  Generozitatii),  Octav 
Avramescu (Asociatia Jumatatea Plina) 
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