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              II..  MMaannddaatt,,  vviizziiuunnee,,  vvaalloorrii  ccoommuunnee  
ccccccccoommuunneeccoommuunnee  

 

Mandatul MCCPN 

  

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional este organul de specialitate al 
administraŃiei publice centrale care elaborează şi asigură aplicarea politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii, patrimoniului naŃional şi cultelor, 
protejând şi promovând patrimoniul cultural, diversitatea culturală, creaŃia 
contemporană şi industriile culturale, susŃinând participarea cetăŃenilor la viaŃa 
culturală şi asigurând libertatea religioasă şi sprijinirea cultelor. 

 

 

 

 

 

Viziunea MCCPN 

 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional îşi propune să contribuie la 
creşterea  nivelului de dezvoltare umană a societăŃii româneşti, garantând respectarea 
drepturilor de acces la cultură şi participare la viaŃa culturală, libertatea religioasă şi 
diversitatea culturală, precum şi asigurând protejarea patrimoniului cultural naŃional.  

 

 

 

 

 

Valorile comune ale angajaŃilor MCCPN１１１１ 

 

• Responsabilitate 

• Respectul faŃă de lege şi faŃă de cetăŃeni 

• Profesionalism 

 

 

 

 

 

                                                 
１ Rezultat al interpretării, de către Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, a unui număr de 80 de chestionare, 
distribuite în cadrul MCCPN 
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IIII..  MMeeddiiuull  iinntteerrnn  şşii  eexxtteerrnn  
 

Analiza mediului intern şi extern ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional (MCCPN) a 
avut la bază, pe de o parte, studiul elaborat de Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, în 
urma centralizării unui număr de 80 de chestionare, completate de angajaŃii ministerului, precum şi 
raportul privind implementarea Cadrului Comun de Autoevaluare a Modului de FuncŃionare a InstituŃiilor 
Publice (CAF), realizat de către Unitatea de Politici Publice a MCCPN, cu sprijinul Ministerului 
AdministraŃiei şi Internelor. 

 Cele două surse de informaŃie au fost corelate pentru a obŃine o imagine cât mai cuprinzătoare, deşi 
nu exhaustivă, şi coerentă asupra situaŃiei actuale din cadrul ministerului, precum şi în vederea 
formulării de recomandări pentru soluŃionarea unora dintre deficienŃele semnalate. 

 

 

 

Figura 1. Structură organizatorică a MCCPN 
 
 

Numărul maxim de posturi – 196 
(exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului) 
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Observarea mediului intern al instituŃiei s-a axat pe trei paliere: resursele umane, comunicarea şi 
alte tipuri de resurse. Aspectele deficitare semnalate au generat concluzii şi recomandări în vederea 
eficientizării comunicării  inter şi intra-instituŃionale şi îmbunătăŃirii managementului resurselor umane. 

Au fost investigate aspecte precum: fişele de post, motivarea financiară şi non-financiară, fluxul 
informaŃiilor, ierarhia şi comunicarea, nevoia de pregătire suplimentară şi resursele instituŃiei. 

Resursele umane 

În urma autoevaluării CAF a reieşit că principalul domeniu deficitar din cadrul ministerului este cel al 
resurselor umane, mai ales în ceea ce priveşte politica de motivare a personalului şi de formare, dar şi în 
ceea ce priveşte numărul de persoane afectate unor domenii (exemplu: domeniul patrimoniului construit 
unde personalul este de cca 8-10 ori mai mic decât cel necesar). 

• Stimularea financiară a fost identificată ca primă necesitate pentru îmbunătăŃirea activităŃii şi 
fidelizare a personalului 

• În ceea ce priveşte formele de stimulare non-financiară, majoritatea angajaŃilor sunt preocupaŃi în 
primul rând de acelea care au o contribuŃie directă la dezvoltarea lor profesională 

• Atât stimularea financiară, cât şi cea non-financiară au fost identificaŃi ca factori motivaŃionali 
necesari ai activităŃilor desfăşurate în care, în unele cazuri, intervin sarcini suplimentare. 

• 65% dintre persoanele respondente au confirmat nevoia de pregătire profesională continuă 
• Majoritatea angajaŃilor au avut fişe de post în momentul angajării (tabel 1) 
• Majoritatea atribuŃiilor din fişa postului reflectă activitatea curentă (tabel 1) 
 

 
SecŃiuni de analiză Procentul înregistrat de cei 

care au avut fişe de post la 
venirea în minister 

Procentul înregistrat de cei cu  fişe 
de post care reflectă activitatea 
curentă 

FuncŃia     
de conducere 60% 80% 
de execuŃie 56% 75% 
Statutul profesional     
funcŃionar public 51% 77% 
personal contractual 63% 71% 
Vechimea     
sub 3 ani 39% 71% 
între 3-5 ani 60% 100% 
între 5-10 ani 64% 71% 
între 10-15 ani 88% 70% 
între 15-20 ani 50% 50% 
peste 20 de ani 60% 75% 

 
Tabelul 2. Fişele de post şi activitatea curentă 

 

 

Comunicarea 

• Deşi, în general, comunicarea intra şi interdepartamentală a fost apreciată pozitiv, s-a considerat 
comunicarea intradepartamentală ca desfăşurându-se mai bine decât cea interdepartamentală (Fig 
2); 

• Au fost semnalate o serie de observaŃii nefavorabile cum ar fi: lipsa unor proceduri, neidentificarea şi 
nedefinirea proceselor la nivelul instituŃiei (resurse implicate, responsabili, termene, indicatori pentru 
monitorizare şi evaluare), precum şi neexercitarea unui control punctual, pe etape, pe parcursul 
derulării unor programe complexe; 
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• Printre aspectele pozitive ale comunicării au fost identificate: introducerea şi implementarea 
sistemului de răspuns la cererile de informaŃii ale cetăŃenilor, promovarea şi difuzarea informaŃiilor 
culturale prin mijloace proprii (site, comunicate, conferinŃe de presă, mijloace media); 

• Stabilirea unor proceduri de lucru şi circuite formalizate de fluxuri informaŃionale între direcŃii şi în 
interiorul direcŃiei au fost considerate ca fiind cele mai importante;  

• Majoritatea  respondenŃilor (76%), indiferent de statut, funcŃie, vechime sau departament, sunt de 
părere că cea mai potrivită abordare a unei sarcini este cea în care ierarhia este respectată; 

 

Figura 3. PercepŃia respondenŃilor privind decursul comunicării 

 

 

Alte tipuri de resurse 

• În privinŃa gestionării resurselor financiare, a fost remarcat ca aspect pozitiv corelarea 
managementului financiar cu obiectivele strategice prin Planul strategic al instituŃiei, precum şi 
creşterea transparenŃei asupra utilizării fondurilor; 

• S-a apreciat că eficienŃa activităŃilor desfăşurate în cadrul organizaŃiei depinde în primul rând de 
resursele financiare alocate şi apoi de calitatea resurselor umane implicate; 

• Dotarea cu mobilier a fost apreciată pozitiv de 42% dintre respondenŃi, cea cu echipament de birou 
de 36%,  iar spaŃiul, de numai 35% dintre aceştia; 

• Au fost semnalate inexistenŃa unei politici de gestiune a echipamentelor uzate, precum şi 
disfuncŃionalităŃile cu caracter sporadic în aprovizionarea cu materiale pentru desfăşurarea în bune 
condiŃii a activităŃilor din cadrul instituŃiei, precum şi problema repartizării, fără o prioritizare, a 
echipamentelor nou achiziŃionate; 

• A fost semnalată lipsa unor sisteme de arhivare eficientă a documentelor;   

• În privinŃa gestionării resurselor tehnologice s-au constatat probleme în domeniul comunicării 
electronice cu serviciile deconcentrate - DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul 
NaŃional, datorită slabei utilizări de către acestea a noilor tehnologii; 

• Au fost remarcate aspectele pozitive referitoare la actualizarea periodică a site-ului instituŃiei, 
cuprinzând informaŃii complexe, precum şi utilizarea în cadrul instituŃiei a tehnologiei moderne. 

 

 



 7 

  

MMeeddiiuull  iinntteerrnn  
 

Concluzii şi recomandări 

Eficientizarea comunicării  inter şi intra-instituŃionale: 

• Elaborarea şi implementarea unei Strategii de comunicare internă şi externă a ministerului; 

• Intensificarea promovării activităŃilor MCCPN, a evenimentelor organizate, a programelor, proiectelor 
derulate prin realizarea unui buletin informativ (trimestrial), de diseminare a informaŃiilor privind 
activitatea, evenimentele organizate, proiectele derulate etc.; 

• Eficientizarea colaborării prin organizarea frecventă a grupurilor de lucru operaŃionale 
interdepartamentale, vizând soluŃionarea problemelor pentru activităŃile profesionale comune mai 
multor departamente. 

ÎmbunătăŃirea managementului resurselor umane: 

• Elaborarea de documente de politici publice care să asigure un management eficient al resurselor 
umane;  

• Eficientizarea planificării în domeniul formării şi perfecŃionării profesionale a funcŃionarilor publici: 
Elaborarea Planului anual de formare profesională al funcŃionarilor publici. 

ÎmbunătăŃirea gestionării resurselor tehnologice: 

• Stabilirea unor proceduri pentru reciclarea echipamentelor uzate şi casate, a hârtiei şi prioritizarea 
necesarului identificat de echipamente şi alte materiale. 

ÎmbunătăŃirea gestionării şi arhivării documentelor 
• Stabilirea unor proceduri pentru arhivare eficientă, concomitent cu identificarea şi alocarea 

resurselor necesare  
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PiaŃa, legislaŃia, natura forŃei de muncă, tehnologiile disponibile sunt unele dintre forŃele externe 
care pot limita sau potenŃa eforturile interne ale unei organizaŃii. 

Centralizarea chestionarelor, precum şi autoevaluarea CAF au oferit o bază de analiză 
organizaŃională pentru stabilirea modului în care configuraŃia mediului extern poate determina activitatea 
ministerului. 

Au fost avute în vedere două dimensiuni ale mediului extern: ameninŃări (factori externi care 
influenŃează negativ activitatea ministerului) şi oportunităŃi (factori externi cu influenŃă pozitivă). 

• AmeninŃări 

Principalii factori externi identificaŃi ca influenŃe negative, exercitate în trecut, au fost cei economici 
şi financiari, precum bugetul alocat ministerului sau criza economică. InfluenŃele politice identificate s-au 
referit cu precădere la instabilitatea sau presiunile politice, în timp ce, printre factorii de natură legislativă s-
au numărat instabilitatea şi ambiguităŃi legislative sau nerespectarea prevederilor legale.  

În privinŃa ameninŃărilor prezente şi viitoare, categoriile cu influenŃă mare (economic, politic, 
legislativ) îşi menŃin primele locuri în ierarhie, dar creşte importanŃa factorilor sociali şi a celor tehnologici. 

 

Tabelul 4. Tipurile de factori externi negativi exercitaŃi asupra activităŃii ministerului 

Tipuri de factori externi care 
au influenŃat negativ 
activitatea angajaŃilor din 
minister 

Număr de 
răspunsuri 

Tipuri de factori externi care 
influenŃează sau vor influenŃa negativ 
activitatea angajaŃilor din minister 

Număr de 
răspunsuri 

Economici şi financiari 30 Economici şi financiari 29 

Politici 20 Politici 21 

Legislativi 19 Legislativi 12 

RelaŃia/comunicarea cu alte 
instituŃii/instituŃii 
subordonate 

7 Sociali şi demografici 6 

Raportarea populaŃiei la 
cultură 

5 Tehnologici şi logistici 5 

Sociali şi demografici 4 RelaŃia/comunicarea cu alte 
instituŃii/instituŃii subordonate 

4 

Tehnologici şi logistici 1 Raportarea populaŃiei la cultură 4 

 

• OportunităŃi 

OportunităŃile de natură externă din trecut, s-au concentrat cu precădere asupra aderării la Uniunea 
Europeană, a statutului României de Ńară membră a UE, oportunităŃii existenŃei fondurilor europene, 
receptivităŃii organizaŃiilor internaŃionale sau colaborării bilaterale cu alte state ale UE.  

Elementele ce Ńin de tehnologie şi logistică ocupă o poziŃie importantă în rândul oportunităŃilor din trecut.  

PredicŃiile legate de evoluŃia viitoare indică o preocupare mărită pentru oportunităŃile de natură 
economică şi financiară, factorii politici ocupând poziŃia a doua în rândul oportunităŃilor prezente şi viitoare, 
cu de două ori mai multe răspunsuri comparativ cu prezenŃa factorului politic în rândul oportunităŃilor trecute, 
în timp ce percepŃia despre o viitoare influenŃă pozitivă a Uniunii Europene se diminuează. 
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Tabelul 5. Tipurile de factori externi pozitivi exercitaŃi asupra activităŃii ministerului 

Tipuri de factori externi care au 
influenŃat pozitiv activitatea 
angajaŃilor din minister 

Număr de 
răspunsuri 

Tipuri de factori externi care 
influenŃează sau vor influenŃa 
pozitiv activitatea angajaŃilor din 
minister 

Număr de 
răspunsuri 

InfluenŃa Uniunii Europene/ a 
mediului internaŃional 

13 Economici şi financiari 12 

Economici şi financiari 9 Politici 11 

Tehnologici şi logistici 7 InfluenŃa Uniunii Europene/ a 
mediului internaŃional 

8 

Legislativi 6 Legislativi 7 

Politici 5 Tehnologici şi logistici 7 

RelaŃia/comunicarea cu alte 
instituŃii/instituŃii subordonate 

5 Sociali şi demografici 5 

OportunităŃi de formare 
profesională 

4 RelaŃia/comunicarea cu alte 
instituŃii/instituŃii subordonate 

5 

Sociali şi demografici 3 Raportarea populaŃiei la cultură 5 

Raportarea populaŃiei la 
cultură 

3 OportunităŃi de formare 
profesională 

0 

 

Ca observaŃie generală, cu referire la mediul extern al instituŃiei, după cum s-a constatat în cadrul 
autoevaluării CAF, deşi ministerul nu a iniŃiat un proces coerent de sondare şi măsurarea a gradului de 
satisfacŃie a beneficiarilor/ clienŃilor care să fie corelat, în mod direct, cu o ajustare a serviciilor furnizate în 
acord cu nevoile identificate, totuşi, anual, este elaborat de către CSCDC Barometrul de consum cultural, 
precum şi alte analize de sondare a mediului extern al ministerului (http://www.culturadata.ro). De 
asemenea, sunt identificaŃi şi monitorizaŃi, prin PSI sau prin intermediul contractelor de management ale 
directorilor instituŃiilor de cultură, o serie de indicatori de rezultat sau de performanŃă relevanŃi (nr. de 
spectatori/ nr. de vizitatori, nr. de bilete vândute etc.). 

În egală măsură,  pentru măsurarea rezultatelor asupra societăŃii au fost consemnate ca principale 
aspecte pozitive: 

• stabilirea de indicatori/tinte de atins în cadrul anumitor proiecte culturale, finanŃate din programe 
gestionate de către Minister – Anul European al Dialogului Intercultural, Promocult, Festivalul George 
Enescu;  

• organizarea de conferinŃe de presă la interval de 1-2 săptămâni, determinând detensionarea unor 
potenŃiale situaŃii negative şi o îmbunătăŃire a comunicării cu mass-media. 

Aspectul nefavorabil constatat de către evaluatori a fost inexistenŃa unor indicatori la nivel de 
instituŃie care să măsoare un impact general asupra societăŃii, la nivel national sau la nivelul tuturor 
programelor, precum şi: 

• inexistenŃa unor analize ale presei,  

• insuficienta promovare a măsurilor adoptate, a modului în care sugestiile societăŃii au fost luate în 
considerare şi cum au fost transpuse în elemente concrete de politică culturală 

• insuficienta promovare a proiectelor culturale cu impact asupra societăŃii  
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Tabelul 6. PercepŃia asupra principalilor factori externi după tipul funcŃiei ocupate şi domeniul 
de activitate 

 

Cel mai frecvent 
amintit tip de 
factori externi 
care… 

…a 
influenŃat 
negativ 
activitatea 

…influenŃează 
sau va influenŃa 
negativ 
activitatea 

…a 
influenŃat 
pozitiv 
activitatea 

…influenŃează sau va 
influenŃa pozitiv 
activitatea 

FuncŃie de 
conducere 

Economici şi 
financiari 

Economici şi 
financiari 

UE/ mediul 
internaŃional 

Politici 

FuncŃia  
FuncŃie de 
execuŃie 

Economici şi 
financiari 

Economici şi 
financiari 

UE/ mediul 
internaŃional 

Economici şi financiari 

Economici şi financiari  
Politici 

Patrimoniu Economici şi 
financiari 

Economici şi 
financiari 

UE/ mediul 
internaŃional 

Legislativi 
Economici şi 
financiari  

CreaŃie 
contemporană şi 
diversitate 
culturală Politici 

Politici Sociali şi 
demografici  
Tehnologici şi 
logistici 
Formare 
profesională 

Sociali şi demografici  
Tehnologici şi logistici 

Culte Legislativi Politici 
Legislativi 

UE/ mediul 
internaŃional 

Raportarea populaŃiei la 
cultură 
UE/  mediul 
internaŃional 

Domeniul 
de 
activitate  

Aparatul central Economici şi 
financiari 

Economici şi 
financiari 

UE/ mediul 
internaŃional Economici şi financiari 

 

Concluzii şi recomandări 

• intensificarea promovării acŃiunilor culturale cu impact pozitiv asupra societăŃii şi promovarea 
imaginii instituŃiei; 

• creşterea transparenŃei privind problemele din domeniul patrimoniului naŃional; 

• cuantificarea, cu ajutorul indicatorilor, a impactului asupra societăŃii a activităŃilor gestionate de 
minister, precum şi măsurarea satisfacŃiei cetăŃenilor/ beneficiarilor, cu privire la gradul de 
accesibilitate si calitatea serviciilor furnizate; 

• monitorizarea imaginii instituŃiei în mass media si identificarea măsurilor de îmbunătăŃire a imaginii 
instituŃiei. 
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          IIIIII..  PPrriioorriittăăŃŃii,,  ddiirreeccŃŃiiii  ddee  aaccttiivviittaattee  

 

 

PriorităŃi pe termen mediu (2009 - 2013) 

 

• Protejarea şi promovarea patrimoniului naŃional  

• Descentralizarea decizională şi administrativă  

• SusŃinerea industriilor culturale şi creative şi a sectorului cultural independent 

• ÎmbunătăŃirea infrastructurii şi a managementului instituŃiilor de cultură şi a 
aşezămintelor culturale  

• Valorificarea potenŃialului culturii şi a patrimoniului cultural ca factori de incluziune 
socială 

• Cresterea rolului social al cultelor 

 

 

 

 

DirecŃii de activitate 

 

• Întărirea capacităŃii administrative şi consolidarea cadrului legislativ;  

• Elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii;  

• Elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul cultelor. 
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DirecŃiile de activitate (D.A.), programele şi subprogramele bugetare 
ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional 

 
  
D.A.1/PROGRAM BUGETAR I       D.A.2/PROGRAM BUGETAR II                  D.A. 3/PROGRAM BUGETAR III 
   
    

             
 
 

 

S
U
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P
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O

G
R
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M

E
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U

B
P

R
O

G
R

A
M

E
 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII 
ADMINISTRATIVE ŞI 
CONSOLIDAREA CADRULUI 
LEGISLATIV 

Promovarea culturii româneşti în 
lume şi promovarea culturilor 
străine în România  

Protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural naŃional  
 

Promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a creaŃiei contemporane 
şi a diversităŃii culturale 

SusŃinerea instituŃiilor subordonate 

Reabilitarea monumentelor istorice 
şi modernizarea instituŃiilor publice 
de cultură din România 

ELABORAREA ŞI APLICAREA 
POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN 
DOMENIUL CULTURII 
 

Sprijin financiar pentru 
salarizarea personalului de cult  
 

Lăcaşurile de cult – centre 
spirituale ale comunităŃii 

 

AlocaŃii bugetare pentru 
salarizarea personalului din 
învaŃamântul teologic 
neintegrat 

ELABORAREA ŞI APLICAREA 
POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN 
DOMENIUL CULTELOR 
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Componentele direcŃiei de activitate: 

� Resurse umane 

� Politici publice 

� Afaceri europene  

� AchiziŃii publice 

� Audit public intern 

 

A. SituaŃia curentă 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional (MCCPN) funcŃionează în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 9/2009, care instituie principiile, obiectivele generale şi atribuŃiile specifice ale ministerului şi 
ale serviciilor sale deconcentrate, precum şi structura organizatorică a aparatului central şi instituŃiile care 
funcŃionează în subordinea, sub autoritatea ministerului ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi 
patrimoniului naŃional. 

Numărul maxim de posturi pe care îl poate utiliza ministerul în cadrul aparatului propriu este de 196, 
exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naŃional. 
UnităŃile care funcŃionează în subordinea MCCPN, finanŃate integral din bugetul de stat, pot utiliza un număr 
maxim de 786 de posturi, iar cele finanŃate din venituri proprii şi subvenŃii acordate de la bugetul de stat, un 
număr maxim de 6.384 de posturi. Se remarcă lipsa acută de personal în special în domeniul protejării 
patrimoniului, atât la nivel central, cât şi la nivelul serviciilor deconcentrate.  

Sistemul de evoluŃie în carieră încă insuficient de atractiv, precum şi constrângerile impuse funcŃiei 
publice au condus la manifestarea unui interes scăzut faŃă de accederea la funcŃii publice şi la o fluctuaŃie 
destul de mare a personalului care face parte din această categorie, acelaşi tip de probleme fiind întâlnite şi 
la nivelul personalului contractual.  

În domeniul politicilor publice, MCCPN are atribuŃii legate de procedurile de elaborare, monitorizare 
şi evaluare a politicilor publice culturale,  la nivel central. Din 2006 şi până în prezent au fost elaborate şi 
aprobate trei propuneri de politici publice , în domeniul instituŃiilor şi companiilor de spectacole şi concerte şi 
al desfăşurării activităŃii de impresariat artistic; în domeniul serviciilor culturale din mediul rural şi mic urban; 
şi în domeniul digitizării. 

De asemenea, MCCPN a elaborat proiectul Strategiei pentru descentralizare în domeniul culturii şi 
Strategia în domeniul patrimoniului cultural naŃional şi a participat la elaborarea Strategiei NaŃionale pentru 
Dezvoltare Durabilă. 

În cursul anului 2009 sunt prevăzute elaborarea unei propuneri de politică publică pentru susŃinerea 
creativităŃii în cultură, a unei strategii pentru susŃinerea şi stimularea IMM-urilor culturale precum şi a unei 
strategii pentru creşterea gradului de absorbŃie a fondurilor externe nerambursabile (structurale şi 
comunitare), în domeniul culturii.  

 În ceea ce priveşte relaŃia României cu Uniunea Europeană, MCCPN gestionează ansamblul 
problematicii UE în domeniul cultural, audiovizual şi domeniile conexe. Astfel, se asigură participarea Ńării 
noastre la procesul decizional, acŃiunile şi programele comunitare, menŃinându-se totodată legătura dintre 
instituŃiile europene şi autorităŃile naŃionale din aria de competenŃă a MCCPN. Din anul 2007 s-au înregistrat 
progrese în ceea ce priveşte implementarea şi respectarea dreptului comunitar şi a procedurilor europene 
aferente, precum şi a valorificării oportunităŃilor de finanŃare ce decurg pentru România, în calitate de 
membru al UE. 

 

 

 

 

 

  



 14 

  
  

 

 

  11..    ÎÎnnttăărriirreeaa  ccaappaacciittăăŃŃiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ccaaddrruulluuii  lleeggiissllaattiivv  
  

B. Obiectiv general 

Crearea, menŃinerea şi dezvoltarea unui cadru legislativ şi instituŃional coerent, congruent cu 
reglementările şi practicile existente în cadrul UE. 

 

C. InstituŃii subordonate2 

În cadrul acestei direcŃii de activitate instituŃiile care au un rol important pentru atingerea 
obiectivului general sunt Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii şi Centrul de ConsultanŃă pentru 
Programe Culturale Europene.  

 CSCDC contribuie la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii. 
De asemenea, misiunea Centrului este de a furniza analize şi date legate de politicile culturale atât 
Ministerului cât şi publicului larg. De-a lungul timpului CSCDC a furnizat numeroase studii către diverse 
direcŃii, servicii şi programe ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional. În acest sens CSCDC 
acŃionează ca depozitar şi generator de date statistice, analize sociologice şi diagnoze economice de care 
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional are nevoie. 

 Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene, instituŃie publică cu personalitate 
juridică, care funcŃionează în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, a fost creată prin Hotărârea nr. 68 
din 21 ianuarie 2005 privind înfiinŃarea Centrului de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene, 
modificată şi completată prin Hotărârea nr. 162 din 14 februarie 2007. În cadrul Centrului de ConsultanŃă 
pentru Programe Culturale Europene funcŃionează Punctul de Contact Cultural al României pentru programul 
comunitar Cultura (2007-2013), Punctul Europa pentru CetăŃeni pentru programul comunitar Europa pentru 
CetăŃeni şi Media Desk România pentru programul comunitar Media 2007. Cele trei structuri au următoarele 
atribuŃii: diseminează informaŃii privind licitaŃiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare 
dedicate sectorului cultural şi audiovizual, organizează seminarii de informare a programelor, promovează 
programele în cadrul evenimentelor specifice potenŃialilor beneficiari, fac cunoscute mecanismele de 
finanŃare, inclusiv prin actualizarea siteu-rilor programelor, elaborează evaluări şi sinteze, asigură 
comunicarea la nivel naŃional şi regional dintre operatorii culturali, realizează schimbul de informaŃii cu 
structurile similare din statele participante la respectivele programe comunitare, asigură servicii de 
consultanŃă operatorilor culturali, reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional comitetele 
de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural (comitetul de 
management pentru programul „Cultura”). 

 

D. Acte normative şi documente de politici publice3 

- H.G. nr. 9/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
NaŃional  

- H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăŃirea sistemului de elaborare, 
coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraŃiei publice centrale 

- H.G. nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi 
evaluare a politicilor publice la nivel central 

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare 

- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 

 

 

 

 

                                                 
2
 O listă detaliată a instituŃiilor subordonate MCCPN, poate fi consultată în Anexa 1 

3 O listă detaliată poate fi consultată în Anexa 2 
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E. Program bugetar care finanŃează direcŃia de activitate4 

Program bugetar I: ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE ŞI CONSOLIDAREA CADRULUI 
LEGISLATIV 

Procent alocat din bugetul MCCPN pentru Programul bugetar I 

2008: 1,95% 2009: 1,6% 2010: 3,09% (estimare) 

 

I. Prezentarea Programului bugetar I  

Programul bugetar I "Întărirea capacităŃii administrative şi consolidarea cadrului legislativ" 
finanŃează acele domenii de  activitate care vizează îmbunătăŃirea managementului în vederea îndeplinirii 
programelor din domeniul culturii. Este singurul program al MCCPN care nu conŃine sub-programe, fiind 
format din 5 componente:  

A. Managementul resurselor umane, servicii deconcentrate, parteneriate teritoriale 

B. Politici publice 

C. Afaceri europene  

D. AchiziŃii publice  

E. Audit public intern 

 

II. Obiectivele programului bugetar 

- Dezvoltarea unui sistem de management care să cuprindă măsuri de dezvoltare a resurselor umane; 

- Elaborarea şi implementarea unor proceduri de sistem şi a unor proceduri operaŃionale adecvate; 

- Eficientizarea comunicării interne şi externe. 

 

III. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor5 

 În cadrul acestui program bugetar au fost identificaŃi un număr de patru indicatori, după cum 
urmează:  

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Diversificarea domeniilor de pregătire profesională 
specifice personalului din cadrul instituŃiei 

Număr domenii de pregătire profesională  
 
Resurse Umane Creşterea numărului de participanŃi la cursuri de 

pregătire profesională pentru îmbunătăŃirea 
performanŃelor profesionale 

Număr de angajaŃi din aparatul propriu al 
ministerului care beneficiază de cursuri de 
formare porfesională 

Politici publice 
 

Documente de politici publice elaborate Număr de documente de politici publice 
aprobate 

Audit  public intern Plan de audit întocmit Număr de misiuni planificate de către 
departamentul Audit Public Intern 

 

IV. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate. 

 

 

 

                                                 
4 Programul bugetar detaliat, poate fi consultat în Anexa 3 
5 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4  



 16 

  
  

 

 

  11..    ÎÎnnttăărriirreeaa  ccaappaacciittăăŃŃiiii  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
şşii  ccoonnssoolliiddaarreeaa  ccaaddrruulluuii  lleeggiissllaattiivv  
  

V. Măsuri de implementare 

���� În domeniul formării resurselor umane, instituŃiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, prevăzute în anexa nr.2 la H.G. 
Nr.9/2009, republicată îşi realizează planurile proprii de formare profesională a salariaŃilor, conform politicii 
proprii în domeniu, cu respectarea prevederilor legale şi cu încadrarea în fondurile alocate cu această 
destinaŃie. 

���� În domeniul politicilor publice, ministerul gestionează procesul de elaborare, consultare, monitorizare si 
evaluare a documentelor de politici publice din domeniul cultural (strategii, politici publice, planuri de 
acŃiune). 

���� În domeniul afacerilor europene, reprezentarea sectorului cultural şi a problematicilor specifice acestuia, 
în cadrul relaŃiilor României cu instituŃiile UE,  sunt asigurate prin intermediul MCCPN. În acest sens, sunt 
elaborate proiectele de mandat si documentele aferente pentru participarea ministrului Culturii, Cultelor si 
Patrimoniului NaŃional la sesiunile Consiliului UE, reunit în formatul EducaŃie, Tineret, Cultură; se participă la 
reuniuni si consultări la nivel de experŃi si este asigurată reprezentarea MCCPN în cadrul grupurilor de lucru 
din cadrul Consiliului UE, în aria sa de competenŃă şi se formulează poziŃiile României în cadrul acestor 
grupuri; se participă la procedura de comitologie pentru asistarea Comisiei Europene în deciziile pe care 
aceasta le ia în implementarea programelor comunitare din domeniul de competenŃă al MCCPN; se participă 
la reuniunile de coordonare inter-instituŃională în materie de afaceri europene, la nivel naŃional, organizate 
de Departamentul pentru Afaceri Europene şi/sau de Ministerul Afacerilor Externe; se participă la procedura 
de notificare pentru transpunerea directivelor comunitare, împreună cu Departamentul de Afaceri Europene 
si ReprezentanŃa Permanentă a României pe lângă UE si se formulează propuneri în vederea accelerării 
procesului de transpunere si aplicare; sunt elaborate note, analize si sinteze privind evoluŃia acquis-ului 
comunitar, a politicii si strategiei UE sau, după caz, a politicilor desfăşurate de alte state membre ale UE, 
pentru domenii aflate în competenŃa MCCPN. 

���� În domeniul auditului public intern, sunt elaborate norme metodologice specifice ministerului, cu avizul 
UCAAPI, sau, în cazul entităŃilor publice subordonate, cu avizul ministerului; este informat UCAAPI despre 
recomandările neînsuşite de către conducătorul entităŃilor publice auditate, precum şi despre consecinŃele 
acestora; sunt realizate rapoarte periodice asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din 
activităŃile de audit; sunt elaborate raportul şi planul anual al activităŃii de audit public intern şi se derulează, 
cu avizul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naŃional misiuni de audit. 

���� În domeniul achiziŃiilor publice, ministerul elaborareză programului anual al achiziŃiilor publice, pe baza 
necesităŃilor si priorităŃilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităŃii contractante, 
propunând şi stabilind programul anual al achiziŃiilor publice;- elaborarea si aplicarea strategiei ministerului 
în domeniul informatic si al tehnologiei informaŃiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu 
modificările si completările ulterioare; - stabilirea priorităŃilor, în vederea realizării obiectivelor de investiŃii 
propunerea alocării fondurilor necesare, pe obiective;- coordonarea si întocmirea rapoartelor despre 
activitatea instituŃiilor subordonate în domeniul transmiterii fără plată şi valorificării de mijloace fixe si 
obiecte de inventar, verificări pentru casări de mijloace fixe si obiecte de inventar, participări în comisiile de 
preluare a imobilelor pentru unităŃile subordonate;- urmărirea punerii în aplicare a prevederilor actelor 
normative care generează modificări ale patrimoniului public al ministerului, precum şi al unităŃilor 
subordonate. 
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 Domeniile de activitate care intră în alcătuirea direcŃiei de activitate: 

Patrimoniul naŃional (monumente istorice şi arheologie, muzee, colecŃii, patrimoniu cultural mobil 
şi arte vizuale, monumente de for public şi arhitectura, patrimoniu cultural imaterial) 

CreaŃie contemporană şi diversitate culturală (artele spectacolului, cinematografie şi 
audiovizual, cultură scrisă, interculturalitate) 

 

A. SituaŃia curentă 

A.1. Patrimoniul naŃional  

În domeniul monumentelor istorice şi al arheologiei, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
NaŃional, autoritatea de reglementare, coordonează activităŃile privind protejarea monumentelor istorice în 
plan naŃional alături de serviciile publice deconcentrate ale acestuia. În acelaşi timp, atât ministerul cât şi 
serviciile publice deconcentrate sunt autorităŃi ale statului care eliberează avize ale documentaŃiilor de 
restaurare ale monumentelor istorice, ale intervenŃiilor în zonele de protecŃie ale acestora sau în zonele 
construite  protejate, asigurând controlul şi monitorizarea acestor intervenŃii. Ministerul, prin direcŃia de 
specialitate, asigură secretariatul Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice şi al Comisiei NaŃionale de 
Arheologie. 

În ultimii ani, s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte actualizarea şi completarea Repertoriului 
Arheologic NaŃional (RAN), prin introducerea de noi situri, corectarea si completarea înregistrărilor existente 
prin preluarea informaŃiilor din rapoartele de cercetare arheologică, precum şi în ceea ce priveşte 
actualizarea şi completarea Listei Monumentelor Istorice. De asemenea, a fost dezvoltat un sistem 
informaŃional geografic (GIS) pentru protejarea patrimoniului cultural naŃional imobil (arheologie şi 
monumente istorice) – eGISPAT. 

În egală măsură, în acest domeniu, ministerul coordonează, din partea României, Programul Regional 
pentru Patrimoniul Cultural şi Natural din Sud Estul Europei, al Consiliului Europei. 

În domeniul patrimoniului cultural mobil activităŃile şi proiectele întreprinse cuprind: Programul 
„Patrimoniul în pericol”, pentru finanŃarea lucrărilor de conservare si restaurare a patrimoniului muzeelor în 
aer liber; conferinŃa Anuală Regională Muzeală, eveniment anual, cu participare internaŃională; promovarea 
patrimoniului muzeal, prin finanŃarea proiectelor culturale ale instituŃiilor muzeale; programul de achiziŃii 
muzeale, prin care se achiziŃionează bunuri culturale mobile clasate, în exercitarea dreptului de preemŃiune 
al statului. 

Problematicile cel mai des întâlnite în sfera gestionării patrimoniului mobil se referă la situaŃia precară a 
expoziŃiilor permanente ale instituŃiilor muzeale, care necesită refaceri şi modernizări precum insuficienŃa 
spaŃiilor de depozitare, un important factor de risc pentru patrimoniul cultural mobil. De asemenea, sunt de 
semnalat numărul insuficient de vizitatori ai muzeelor  şi colecŃiilor publice (în comparaŃie cu alte state UE) şi 
vizibilitatea redusă a instituŃiilor muzeale româneşti la nivel internaŃional, coroborate cu nivelul redus al 
proiectelor de promovare a patrimoniului muzeal. La aceste  deficienŃe se adaugă şi  nevoia de perfecŃionare 
a personalului implicat în protejarea patrimoniului cultural mobil. 

În acest domeniu, cadrul normativ necesită îmbunătăŃiri în sensul creşterii nivelului de protejare a 
bunurilor culturale mobile, al monitorizării eficiente a circulaŃiei acestor bunuri, al colaborării inter-
instituŃionale în domeniul protejării patrimoniului, precum şi în sensul reformării întregului sistem de 
protejare a patrimoniului mobil, în scopul eficientizării funcŃionării acestuia. 

În domeniul patrimoniului imaterial, începând cu anul 2007, a început elaborarea, de către Comisia 
NaŃională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, a unui Inventar denumit Repertoriul 
Patrimoniului Cultural Imaterial din România. Acesta reprezintă un demers fără precedent în România şi face 
parte din Programul naŃional de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial, program elaborat în anul 2007 
şi revizuit în anul 2008 de către aceeaşi Comisie din subordinea M.C.C.P.N.  

De asemenea, Comisia lucrează în prezent la elaborarea mecanismului de punere în aplicare a 
Programului Tezaure Umane Vii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/2008 şi cu recomandările 
UNESCO în acest sens. Programul urmează să fie pus în practică începând cu primul trimestru al anului 
următor. Începând cu 2007, dar în mod special în anii 2008 şi 2009 România şi-a consolidat poziŃia de 
membru. important, cel puŃin în rândul Ńărilor din SE Europei pe probleme de patrimoniu imaterial, dar şi la 
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nivel mai larg, prin poziŃiile succesive ocupate în cadrul grupurilor de lucru sau a reuniunilor la care a deŃinut 
statutul de preşedinte sau vicepreşedinte.  

Punerea în aplicare a strategiilor privind patrimoniul cultural imaterial întâmpină dificultăŃi care se 
datorează unei comunicări deficitare între instituŃiile statului cu atribuŃii în domeniile patrimoniului cultural 
imaterial (institute de cercetare în domeniile p.c.i., aşezăminte culturale de la nivel naŃional, judeŃean, local, 
medii academice şi universitare), comunităŃile locale păstrătoare şi transmiŃătoare ale elementelor de 
patrimoniu imaterial şi reprezentanŃii societăŃii civile interesaŃi de conservarea, salvgardarea, protejarea, 
promovarea şi punerea în valoare a patrimoniului imaterial de pe teritoriul României, precum şi numărului 
redus de specialişti. 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional elaborează strategia şi coordonează programele 
naŃionale în domeniul artelor vizuale, monumentelor de for public si arhitecturii contemporane. În 
vederea promovării artelor vizuale şi arhitecturii contemporane, MCCPN organizează expoziŃii, simpozioane, 
bienale, tabere de creaŃie etc., precum şi concursuri pentru selectarea proiectelor care să reprezinte 
România în cadrul unor manifestări internaŃionale, În domeniul monumentelor de for public, MCCPN 
contribuie la îmbogăŃirea  patrimoniului cultural naŃional, prin organizarea de concursuri pentru realizarea de 
lucrări de artă plastică monumentală în spaŃiile publice şi controlează, prin intermediul Comisiei NaŃionale 
pentru Monumente de For Public, respectiv a Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public (ce 
funcŃionează în baza Legii nr. 120/2006), calitatea artistică a monumentelor ce urmează a fi amplasate în 
spaŃiul public. 

În domeniul patrimoniului naŃional, de asemenea, ministerul implementează proiectul ProtecŃia 
Patrimoniului Cultural – PHARE 2006/018-147.03.19, privind crearea unui „ Sistem integrat de 
gestiune a informaŃiilor pentru protecŃia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale 
mobile ”. Proiectul îşi propune să îmbunătăŃescă capacitatea ministerelor de resort şi a organelor 
subordonate implicate în protecŃia bunurilor culturale de a combate comerŃul şi exportul ilegal, precum şi 
furtul, distrugerea şi falsificarea bunurilor culturale.  

A.2. CreaŃie contemporană şi diversitate culturală  

În domeniul artelor spectacolului, ministerul susŃine si promovează creaŃia originală a artei 
interpretative românesti, prin dezvoltarea unor programe si proiecte care să încurajeze creatorii, stimulând, 
totodată, numeroase categorii de public. 

Sunt susŃinute proiecte cu tematici diverse (teatru clasic, incluzând festivalurile de teatru dramatic, 
teatru de animaŃie, teatru experimental, la manifestări muzicale şi de dans contemporan) cu un ridicat 
impact socio-cultural. Printre acestra se numara: Festivalul şi Concursul InternaŃional „GEORGE ENESCU” ; 
Festivalul NaŃional de Teatru; Festivalul InternaŃional de Teatru de la Sibiu; Festivalul Comediei Româneşti; 
Gala Premiilor UNITER; Festivalul „Timişoara Muzicală“; Festivalul InternaŃional de Jazz de al Sibiu etc.  

În domeniul cinematografiei şi al audiovizualului, ministerul contribuie la promovarea actului de 
creaŃie cinematografica contemporană, sprijinirea debuturilor, şi contribuie la armonizarea legislaŃiei 
naŃionale cu normele comunitare si internaŃionale 

În ceea ce priveşte cultura scrisă, sunt derulate programe de susŃinere, promovare, protejare 
acordându-se sprijin financiar şi logistic, manifestărilor de importanŃă deosebită, atât la nivel naŃional, cât şi 
internaŃional (saloane de carte, festivaluri de literatură, etc.). Cel mai important program coordonat de 
minister este  Programul NaŃional de AchiziŃie de Carte şi Abonamente la Reviste Culturale (susŃinut financiar 
atât de minister, cât şi de Loteria NaŃională). 

De asemenea, ministerul contribuie la facilitarea implementării Programului Biblionet – lumea în 
biblioteca mea, prin perfectarea unei relaŃii de parteneriat cu FundaŃia IREX. Acest program cu durată de 5 
ani, în valoare de 26,9 de milioane de dolari (finanŃare asigurată de FundaŃia Bill & Melinda Gates), care are 
ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România, este un parteneriat între IREX, 
FundaŃia EOS (Educating for an Open Society) ca furnizor de formare în domeniul IT, AsociaŃia NaŃională a 
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice româneşti. 

În vederea susŃinerii şi promovării schimburilor interculturale,  ministerul administrează două 
programe culturale de mare anvergură care beneficiază de finanŃare nerambursabilă şi care promovează 
dialogul între comunităŃile majoritare şi minoritare şi conservarea identităŃilor specifice etniilor: Proetnicultura, 
destinat tuturor minorităŃilor naŃionale existente în Ńară, şi Romii împreună pentru Europa, rezervat etniei 
romilor. 
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Un alt program important al ministerului în acest domeniu este Dialog Intercultural, pentru care, în 
contextul presiunilor generate de criza economică mondială, s-a reconsiderat oportunitatea deschiderii 
programelor de finanŃare.  

 

B. Obiective generale 

•••• ÎmbunătăŃirea cadrului instituŃional şi legal, dezvoltarea şi finanŃarea proiectelor şi 
programelor privind inventarierea, protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 
naŃional şi racordarea lui deplină la spaŃiul european şi universal al valorilor culturale. 

•••• Creşterea accesului tuturor categoriilor de populaŃie, din toate zonele şi mediile sociale 
la informaŃie şi cultură şi îmbunătăŃirea statutului social şi economic al creatorului şi al 
artistului. 

•••• Promovarea multiculturalismului şi protejarea culturii minorităŃilor 

•••• Dezvoltarea industriei filmului  prin sprijinirea producŃiei si distribuŃiei acestuia 

 

C. InstituŃii subordonate6 

1. În domeniul Patrimoniului naŃional 

InstituŃiile subordonate active în acest domeniu sunt finanŃate din venituri proprii, precum şi din 
subvenŃii de la bugetul de stat. 

Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice (INMI)7 – atribuŃii privind realizarea inventarului 
şi evidenŃei monumentelor istorice, actualizarea Listei Monumentelor Istorice, elaborarea de norme şi 
metodologii privind domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi editarea publicaŃiilor Revista 
Monumentelor Istorice, Buletinul Monumentelor Istorice. 

Oficiul NaŃional al  Monumentelor Istorice (ONMI) 8  – fundamentează şi gestionează 
Programele NaŃionale Anuale de Restaurare a Monumentelor Istorice (cercetarea şi expertizarea în vederea 
proiectării şi execuŃiei lucrărilor de consolidare-restaurare şi de punere in valoare a monumentelor istorice), 
alte programe de restaurare stabilite prin Ordine ale Ministrului Culturii şi Cultelor, urmăreşte colectarea 
fondurilor din aplicarea timbrului monumentelor istorice şi propune acordarea de credite pentru restaurarea 
unor monumente istorice aflate în proprietarea unor persoane fizice sau juridice de drept privat. De 
asemenea, ONMI are atribuŃii în ceea ce priveşte implementarea procedurilor de atestare şi înscriere în 
Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice (cercetare, proiectare şi 
executare de lucrări la monumentele istorice). 

 În subordinea MCCPN funcŃionează un număr de 15 muzee, rolul acestora vizând constituirea 
ştiinŃifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal, cercetarea ştiinŃifică, evidenŃa, 
documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal, punerea în valoare a patrimoniului muzeal în 
scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, facilitând astfel accesul publicului la cultură în general, precum şi la 
patrimoniul cultural mobil şi la contextul său cultural, în particular. 

Institutul  NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării (INCDCR)9 – rol 
de a investiga cu mijloace specifice de analiză materialele constituente ale bunurilor culturale mobile, în 
funcŃie de compoziŃie,   tehnologia de prelucrare şi provenienŃă precum şi de a experimenta materiale 

                                                 
6 O listă detaliată a instituŃiilor subordonate MCCPN, poate fi consultată în Anexa 1 
7 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, INMI se va 
desfiinŃa, cu preluarea activităŃii acesteia de către Oficiului NaŃional al Monumentelor Istorice, instituŃia rezultată fiind 
denumită Institutul NaŃional al Patrimoniului 
8 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, ONMI se 
va reorganiza prin preluarea atribuŃiilor rezultate în urma desfiinşării Institutului naŃional al Monumentelor Istorice, 
instituŃia rezultată fiind denumită Institutul NaŃional al Patrimoniului  
9 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, INCDCR 

se desfiinŃează şi se organizează ca secŃie a Muzeului NaŃional de Istorie a României 
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necesare pentru conservarea şi restaurarea bunurilor culturale mobile şi pentru combaterea agenŃilor 
biologici. 

Centrul NaŃional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale, are un rol de 
coordonare metodologică a activităŃii aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial, 
desfăşurând activităŃi de cercetare aplicată, documentare, stocare şi valorificare a datelor din domeniul 
patrimoniului imaterial şi a educaŃiei permanente. 

Cele patru centre culturale din subordinea ministerului: Centrul European de Cultură -  
Sinaia10, Centrul de Cultură „George Apostu” – Bacău, Centrul de Cultură „Arcuş” – Covasna, 
Centrul de Cultură „TopliŃa” desfăşoară activităŃi specifice, in domeniul conservării, protejării si 
promovării patrimoniului cultural imaterial, în domeniul creaŃiei contemporane, constituind in acelasi timp si 
centre de coeziune sociala şi de formare, la nivel local. 

 

2. În domeniul creaŃiei contemporane şi a diversităŃii culturale 

InstituŃiile subordonate active în acest domeniu sunt finanŃate din venituri proprii, precum şi din 
subvenŃii de la bugetul de stat. 

Teatrele, instituŃii publice de cultură, duc la îndeplinire o parte importantă a politicii ministerului 
privind artele spectacolului. Strategia repertorială vizează satisfacerea nevoilor culturale ale comunităŃii. 
Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional are în subordine un număr de 7 teatre, finanŃate din 
subvenŃii de la bugetul de stat şi din venituri proprii: Teatrul NaŃional I.L. Caragiale Bucureşti, Teatrul 
NaŃional Lucian Blaga Cluj-Napoca, Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca, Teatrul NaŃional Mihai Eminescu 
Timişoara, Teatrul NaŃional Vasile Alecsandri Iaşi, Teatrul NaŃional Târgu Mureş şi Teatrul NaŃional Marin 
Sorescu Craiova. 

InstituŃiile de spectacole muzicale, aflate în subordinea ministerului, sunt reprezentate de: 
Opera NaŃională Bucureşti, Opera NaŃională Română Cluj-Napoca, Opera Maghiară Cluj-Napoca, Opera 
NaŃională Română Timişoara, Teatrul NaŃional de Operetă „Ion Dacian” Bucureşti, Filarmonica „George 
Enescu” Bucureşti. Acestea asigura un cadru pentru creativitatea artistică în operă, operetă, balet, 
spectacole interdisciplinare, concerte simfonice, camerale şi recitaluri ale spectacolului liric.  

Biblioteca NaŃională a României asigură accesul rapid şi de calitate la colecŃiile sale în scop de 
cercetare, studiu sau informare. Specifică acestei instituŃii este subvenŃionarea doar din active de la bugetul 
de stat. 

Centrul NaŃional al Dansului - Bucureşti dezvoltă si promovează dansul contemporan prin 
producŃia, co-producŃia sau găzduirea proiectelor coregrafice, organizează ateliere pentru specialişti si 
publicul larg, conferinŃe, laboratoare de cercetare, dezbateri si expoziŃii pe tema dansului specifice sau q in 
domenii conexe.  

Centrul European de Cultură - Sinaia10 este principalul animator al zonei si găzduieşte 
rezidenŃele artistice ArtistNe(s)t în domeniul artelor vizuale contemporane.   

Centrul NaŃional de Artă Tinerimea Română are ca obiect de activitate organizarea de 
spectacole şi turnee pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ şi de divertisment. Spectacolele 
şi concertele organizate de către Centru se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi genurilor de public.  

Centrulul NaŃional de Cultură al Romilor are misiunea de a proteja patrimoniul cultural şi 
identitatea culturală ce aparŃin etniei rome, de a pune în valoare moştenirea culturală a romilor şi de a 
promova în circuitul naŃional şi internaŃional valorile spiritualităŃii romilor.  Până în prezent s-a pus accentul  
pe arta muzicii şi a dansului, pe cunoaşterea literaturii şi altor aspecte ale culturii rome (teatru ş.a.). 

Centrul NaŃional al Cinematografiei contribuie la protejarea, conservarea si valorificarea 
patrimoniului de filme aflat in administrarea sa si la dezvoltarea industriei filmului  prin sprijinirea producŃiei 
si distribuŃiei. 

                                                 
10În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, Centrul 

European de Cultură -  Sinaia va fi desfiinŃat, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul de Pregătire Profesională 
în Cultură  
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Editura Video realizează si difuzează de video-filme documentare, de ficŃiune si experimentale, de 
scurt si lung metraj.  

Studioul de CreaŃie Cinematografica din Bucureşti promovează producŃia cinematografiei 
româneşti, în special a debuturilor si sprijină participarea producŃiilor cinematografice la festivaluri 
internaŃionale.  

 

D. Acte normative şi documente de politici publice11 

 

� Acte normative  

Patrimoniul naŃional 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naŃional mobil, republicată; 

Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi a colecŃiilor publice, republicată; 

Legea nr. 26 / 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial; 

Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 118/2006 privind 
înfiinŃarea, organizarea şi desfăşurarea activităŃii aşezămintelor culturale;  

Legea nr.120/2006 a monumentelor de for public. 

CreaŃie contemporană şi diversitate culturală 

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificări şi completări  

Legea nr. 245/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului 
de finantare a programelor si proiectelor culturale 

OrdonanŃa 21/2007 privind institutiile publice de spectacole si concerte, precum şi desfăşurarea activităŃii 
de impresariat artistic  

Ordonanta nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor 
culturale  

OrdonanŃa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia cu modificările şi completările ulterioare 

Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile, republicată 

Legea nr.186/2003 privind promovarea culturii scrise 

� Documente de Politici Publice 

Politică publică privind modificarea cadrului legal al organizării şi funcŃionării instituŃiilor şi companiilor de 
spectacole şi concerte, precum şi al desfăşurării activităŃii de impresariat artistic; 

Politică publică  privind digitizarea resurselor culturale naŃionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României; 

Politică publică privind Creşterea calităŃii vieŃii în mediul rural şi mic urban din perspectiva serviciilor 
culturale. 

Strategia în domeniul patrimoniului cultural naŃional 

Strategia de descentralizare în domeniul culturii 

 

 

 

 

                                                 
11 O listă detaliată poate fi consultată în Anexa 2 
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•••• Acte normative planificate  

MĂSURA 
LEGISLATIVĂ 

Principalele reglementări propuse 

1. Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea  Legii nr. 
35/1994 privind timbrul 
literar, cinematografic, 
teatral, muzical, folcloric, 
al artelor plastice, al 
arhitecturii şi de 
divertisment 

- definirea clară a domeniilor de aplicare, a noŃiunilor utilizate;   
-reglementarea riguroasă a procedurilor de  încasare a sumelor reprezentând valoarea 
timbrelor;  corelarea cu actele normative ulterioare cu incidenŃă în  domeniu (legislaŃia 
în domeniul instituŃiilor de spectacole şi concerte, cinematografie, finanŃarea 
proiectelor culturale etc.),  precum şi corectarea deficienŃelor semnalate în  procesul 
de aplicare; stabilirea clară a modalităŃilor de verificare a respectării prevederilor 
privind încasarea şi virarea acestor sume. 
- modul de stabilire a beneficiarilor, precum şi modul de utilizare a sumelor colectate 
creează unele dificultăŃi în aplicarea corectă a legii, fiind necesară regândirea şi 
adaptarea întregului sistem. 
- scopul instituirii timbrelor este ca sumele colectate din valorificarea unor bunuri şi 
servicii culturale să fie folosite exclusiv pentru sprijinirea activităŃilor organizaŃiilor de 
creatori, organizare sub forma de persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ. 

2. Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea OrdonanŃei 
Guvernului nr.9/1996 
privind îmbunătăŃirea 
sistemului de finanŃare a 
instituŃiilor publice de 
cultură finanŃate din 
venituri extrabugetare şi 
alocaŃii de la bugetul de 
stat sau de la bugetele 
locale, a sistemului de 
salarizare a personalului 
din aceste instituŃii, 
precum şi îmbunătăŃirea 
salarizării personalului 
din instituŃiile şi 
activităŃile cu profil 
cultural 
 

- în perioada scursă de la adoptarea OrdonanŃei Guvernului nr. 9/1996 au fost 
promovate  şi modificate o serie de acte normative cu incidenŃă în domeniul 
organizării, funcŃionării şi  finanŃării instituŃiilor publice de cultură (O.G. nr.  51/1998 
privind îmbunătăŃirea sistemului de finanŃare a programelor, proiectelor şi acŃiunilor 
culturale, cu modificările aduse prin O.G. nr. 2/2008,  O.G. nr. 21 din 31 ianuarie 2007 
privind instituŃiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 
activităŃii de impresariat artistic, O.G. nr. 26 din 14 iulie 2005 privind managementul 
instituŃiilor publice de cultură). 
În vederea asigurării eficienŃei activităŃii instituŃiilor publice de cultură şi a continuităŃii 
actului managerial, se impune modificarea şi completarea O.G. nr. 9/1996, în sensul 
corelării cu reglementările menŃionate. 
 
ObservaŃie: Se analizează oportunitatea promovării acestui proiect de act normativ, 
având în vedere că prin prevederile O.u.G. nr 4/2009 privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul bugetar au fost introduse o mare parte din modificările avute în 
vedere de MCCPN. 

3. Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
182/2000 privind 
protejarea patrimoniului 
cultural naŃional mobil 

- protejarea patrimoniului cultural naŃional în ansamblul său, prin stabilirea unui sistem 
de protejare general, cuprinzător şi eficient; 
- simplificarea procedurală şi administrativă a sistemului de protejare a patrimoniului 
cultural naŃional mobil 
- armonizarea legislativă cu sistemul normativ european şi cu prevederile naŃionale din 
alte state europene 
- îmbunătăŃirea sistemului actual de protecŃie, prin prevederi prohibitive şi imperative 
    Astfel, principalele direcŃii de amendare a legii sunt: 
- definiŃia patrimoniului cultural naŃional mobil, în scopul lărgirii ariei de aplicabilitate a 
legii 
- enunŃarea scopului actului normativ, respectiv transmiterea moştenirii culturale către 
generaŃiile viitoare şi accesul public la valorile culturale 
- simplificarea şi eficientizarea procedurii de clasare 
- modificarea atribuŃiilor, componenŃei şi modalităŃii de constituire a Comisiei NaŃionale 
a Muzeelor şi ColecŃiilor 
- modificarea statutului experŃilor şi a procedurii de atestare 
- amendarea regimului circulaŃiei bunurilor culturale 
- amendarea prevederilor referitoare la restituirea bunurilor confiscate abuziv 
- modificarea regimului de comercializare a bunurilor culturale 
- modificarea regimului de exercitare a dreptului de preemŃiune 
- introducerea bazei legale pentru emiterea unor coduri etice pentru comercianŃi şi 
experŃi. 
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MĂSURA 
LEGISLATIVĂ Principalele reglementări propuse 

4. Proiect de Lege privind 
modificarea Legii nr. 
26/2008 privind 
protejarea patrimoniului 
cultural imaterial 
 

- corelarea actului normativ cu terminologia utilizată de Legea nr. 410/2005 privind 
acceptarea ConvenŃiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată la 
Paris la 17 octombrie 2003,       precum şi corectarea deficienŃelor semnalate în  
procesul de aplicare, textul actual al actului normativ nereglementând cu precizie 
chestiuni referitoare, în principal, la protejarea patrimoniului cultural imaterial. 

5. Proiect de Lege pentru 
modificarea OrdonanŃei 
de urgenŃă nr.118/2006 
privind înfiinŃarea, 
organizarea şi 
desfăşurarea activităŃii 
aşezămintelor culturale, 
cu modificările şi 
completările ulterioare 

  -modificările propuse au ca obiect, pe de o parte, utilizarea unei terminologii 
adecvate şi unitare, lipsite de redundanŃe care pot determina confuzii, iar pe de altă 
parte, care se referă la o serie de reglementări menite să completeze sau să elimine, 
după caz, o serie de chestiuni referitoare la tipurile de aşezăminte  culturale, la 
obiectivele principale ale acestora, dincolo de specificul fiecăruia dintre ele, precum şi 
prevederi referitoare la statutul de importanŃă naŃională al Centrului NaŃional pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale. 

6. Proiect de Lege pentru 
modificarea Legii 
nr.8/1996 privind 
drepturile de autor şi 
drepturile conexe, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

- limitarea excepŃiei de la plata drepturilor de autor numai pentru bibliotecile 
aparŃinând instituŃiilor de învăŃământ preuniversitar; 
- eliminarea excepŃiei de la plata drepturilor de autor pentru retransmiterea prin cablu 
a programelor de televiziune cu retransmitere obligatorie (must carry); 
- eliminarea limitelor de orice fel în negocierile libere dintre utilizatori şi titularii de 
drepturi; 
- clarificarea unor prevederi referitoare la sancŃionarea încălcărilor legii prin activităŃi 
desfăşurate la scară comercială; 
- corectarea unor erori apărute în procesul de redactare a Legii nr. 329/2006 privind 
aprobarea OUG nr.123/2005. 
 

7. Proiect de Lege pentru 
modificarea şi 
completarea Legii nr. 
422/2001, republicată 

-eliminarea unor blocaje prevăzute în legea actuală prin transferarea unor prevederi 
care se pot reglementa mai uşor prin HG sau ordine ale ministrului; 
-flexibilitate în nominalizarea membrilor Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice, ai 
Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice; 
-descentralizarea activităŃii structurilor teritoriale ale Comisiei NaŃionale a 
Monumentelor Istorice: reorganizarea Comisiilor Zonale ale Monumentelor Istorice  
-definirea mai clară a noŃiunilor precum zona construită protejată, zonă de protecŃie, 
monument, ansamblu, sit.  
-reglementări privind regimul reclamelor publicitare în zone protejate construite; 
- reglementări privind exproprierea monumentelor istorice pentru cauză de utilitate 
publică în vederea salvării lor de la distrugere sau degradare.  
-întărirea sistemelor de control; delegarea unor atribuŃii de control instituŃiei 
prefectului; 
- revizuirea procedurilor de clasare/declasare a monumentelor istorice  
- reorganizarea serviciilor publice deconcentrate şi a activităŃilor acestora în domeniu;  
- întărirea prevederilor privind sancŃiunile în domeniul protejării monumentelor istorice  
- introducerea de prevederi privind cofinanŃarea lucrărilor de restaurare 
 

8. Proiect de Lege  
pentru modificarea 
OrdonanŃei Guvernului 
nr. 43/2000 privind 
protecŃia patrimoniului 
arheologic şi declararea 
unor situri arheologice 
ca zone de interes 
naŃional 

 - completarea atribuŃiilor şi a structurii Comisiei NaŃionale de Arheologie (introducerea 
de prevederi privind existenŃa Biroului executiv, suspendarea sau excluderea 
arheologilor din Registrul Arheologilor),  
- completarea definiŃiilor unor tipuri de cercetări arheologice (cercetarea arheologică 
sistematică),  
- delimitarea prin coordonate topografice şi inventarierea siturilor arheologice,  
- structurarea programelor multianuale de cercetare arheologică, tipurile si fazele 
diagnosticului arheologic,  
- necesitatea introducerii unui Cod deontologic al arheologilor (cu menŃionarea 
acestuia în textul de lege şi aprobarea prin Ordin al ministrului), - completări pentru 
managementul şantierelor arheologice de interes prioritar, protocoalele de colaborare 
între instituŃii şi persoane implicate în cercetarea arheologică, punerea în valoare a 
descoperirilor arheologilor ca obligaŃie a instituŃiei organizatoare de cercetări 
arheologice 
 

9. Proiect de Lege privind - armonizarea  cadrului juridic românesc cu sistemele de drept care funcŃionează în  
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22..  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapplliiccaarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  
şşii  ssttrraatteeggiiiilloorr  ddee  ddeezzvvoollttaarree  îînn  ddoommeenniiuull  ccuullttuurriiii  
 

MĂSURA 
LEGISLATIVĂ Principalele reglementări propuse 

sponsorizarea Ńările europene; 
- corectarea deficienŃelor, astfel încât viitorul cadru juridic să permită o participare 
activă şi eficientă a agenŃilor economici şi a societăŃii civile la realizarea unor activităŃi 
de interes general: 
- acordarea de facilităŃi fiscale pentru sponsor sau mecena;  
- includerea altor domenii prioritare ca beneficiare ale sponsorizării, în funcŃie de 
importanŃa lor socială, interesul public, nevoia imediată şi de perspectivă pentru 
susŃinerea lor materială (culte religioase, întreŃinerea, restaurarea, conservarea şi 
punerea în valoare a monumentelor istorice, realizarea de programe şi proiecte 
culturale etc.);  
- extinderea ariei de aplicabilitate a legii 
 
 
 
 
 

10. Proiect de Lege 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.  
311/2003 a muzeelor şi 
colecŃiilor publice, cu 
modificările şi 
completările ulterioare 

-colecŃia publică ar urma să fie fără personalitate juridică, Ńinând cont şi de 
dimensiunile mai reduse ale patrimoniului colecŃiilor publice faŃă de patrimoniul muzeal 
al muzeelor ; 
-la nivelul grupului de experŃi în domeniul MobilităŃii ColecŃiilor – Comisia Europeană,  
s-a discutat problema asigurării obligatorii a bunurilor culturale mobile, urmând ca, în 
2009, să apară recomandări privind eliminarea obligativităŃii asigurării bunurilor 
culturale mobile; astfel ar trebui eliminată din Legea nr. 311/2003 prevederea 
referitoare la asigurarea obligatorie; 
- eliminarea clasificării muzeelor în muzee de importanŃă regională, rămânând numai 
clasificarea în muzee de importanŃă naŃională, judeŃeană şi locală, întrucât se încalcă 
dispoziŃiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
- clasificarea sa va face în funcŃie de titularul dreptului de proprietate, muzeele de 
drept public de importanŃă naŃională aflându-se în proprietatea statului, iar cele de 
importanŃă judeŃeană şi locală în proprietatea autorităŃilor administrative teritorial. 
 

 

• Documente de politici publice planificate 

1. Propunere de politică publică pentru susŃinerea creativităŃii în cultură 

2. Strategie pentru susŃinerea şi stimularea IMM-urilor din industriile culturale şi creative 

3. Strategie pentru sporirea capacităŃii de accesare a fondurilor europene nerambursabile în domeniul 
culturii 
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22..  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapplliiccaarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  
şşii  ssttrraatteeggiiiilloorr  ddee  ddeezzvvoollttaarree  îînn  ddoommeenniiuull  ccuullttuurriiii  
 

E. (Sub)Programe bugetare care finanŃează direcŃia de activitate12 

Programului bugetar II: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR 
DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL CULTURII 

Procent alocat din bugetul MCCPN pentru Programul bugetar II 

2008: 52,85% 2009: 65,4% 2010: 62,72% (estimare) 

 

I. Prezentarea Programului bugetar II 

Programul bugetar II cuprinde cinci sub-programe: 

Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naŃional  

Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea în valoare a creaŃiei contemporane şi a 
diversităŃii culturale 

Subprogram bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume şi promovarea culturilor străine în 
România 

Subprogram bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate 

Subprogramul bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice şi modernizarea instituŃiilor publice de 
cultură din România 

                                                 
12 Programul bugetar detaliat, poate fi consultat în Anexa 3 
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2.1. Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural naŃional  
 

I. Obiectivele subprogramului bugetar 

a. Componenta patrimoniu cultural imobil 

- Eficientizarea managementului patrimoniului cultural naŃional imobil (scoaterea din pericol consolidarea, 
restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice) 

- ÎmbunătăŃirea sistemului de evidenŃă şi de digitizare a patrimoniului cultural imobil 

b. Componenta patrimoniu cultural mobil 

- Creşterea nivelului de protejare a patrimoniului cultural naŃional (din punct de vedere al regimului juridic de 
protecŃie, precum şi din punct de vedere al constituirii - îmbogăŃirii, conservării şi restaurării patrimoniului 
cultural naŃional); 

- Creşterea nivelului de accesibilitate a patrimoniului cultural naŃional pentru public. 

c. Componenta patrimoniu cultural imaterial 

- Stabilirea de strategii si politici în vederea conservării, protejării, promovării si valorificării elementelor de 
PCI; 

- Realizarea unor programe pe termen lung privind salvgardarea, protejarea şi punerea în valoare  a 
patrimoniului cultural imaterial naŃional  

d.  Componenta monumente de for public şi arhitectură contemporană 

- ÎmbogăŃirea patrimoniului cultural naŃional prin comanda de monumente de for public 

-Creşterea gradului de vizibilitate a artei şi arhitecturii contemporane româneşti prin sprijinirea reprezentării 
României la evenimente internaŃionale de profil: expoziŃii, simpozioane, bienale, târguri de artă şi a 
participării specialiştilor din domeniu la concursurile internaŃionale de referinŃă; 

e. Componenta „ProtecŃia Patrimoniului Cultural – PHARE 2006/018-147.03.19” 

- Edificarea instituŃională: legislaŃia secundară (protocoale) şi proceduri privind Bunurile Culturale 

- Instruirea privind patrimoniul cultural mobil şi bunurile culturale mobile 

- Dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat MIS pentru Patrimoniul Cultural Mobil şi Bunurile 
Culturale Mobile 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor13 

În cadrul acestui subprogram bugetar au fost identificaŃi un număr de 18 indicatori, respectiv:  

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Număr de monumente istorice înscrise în LMI 
Număr monumente din evidenŃa Ministerului care 
trebuie restaurate 

 
 
Lista monumentelor istorice (LMI) 
completată corespunzător 
 

Număr de monumente istorice aflate în restaurare 

Număr de situri arheologice înscrise în Repertoriul 
Arheologic NaŃional 

 
Repertoriu arheologic naŃional actualizat 
 Număr de situri arheologice clasate 
Conservarea şi restaurarea monumentelor 
istorice deŃinute de proprietari  

Număr de clădiri monument deŃinute de proprietari 
conservate şi restaurate 

RecepŃii finale şi recepŃii la terminarea 
lucrărilor monumentelor istorice 

Număr de clădiri monument pentru care s-au 
efectuat recepŃiile 

Lucrări de conservare şi scoatere din pericol 
a monumentelor istorice 

Număr de clădiri monument la care s-au efectuat 
lucrări de conservare şi scoatere din pericol 

Monumente istorice consolidate, restaurate 
din fondul Timbrului Monumentelor Istorice 

Număr de clădiri monument consolidate, restaurate 
din fondul Timbrului Monumentelor Istorice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimoniu 
cultural imobil 

Elaborarea de studii, cercetări Număr de studii, cercetări realizate;  
Număr de programe de cercetare elaborate 

                                                 
13 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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2.1. Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural naŃional  
 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Programe, proiecte în domeniul protejării şi 
promovării patrimoniului imaterial cultural 
naŃional derulate 

Număr de programe/proiecte de salvgardare, 
protejare, promovare a patrimoniului cultural 
naŃional imaterial 

 
 
Patrimoniu 
cultural imaterial Sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul 

patrimoniului cultural imaterial, la nivel 
naŃional şi internaŃional 

Număr de sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial, la nivel naŃional şi 
internaŃional 

Obiective de patrimoniu mobil conservate şi 
restaurate 

Număr de obiective conservate şi restaurate 

Evenimente cultural – artistice organizate Număr de evenimente cultural – artistice 
organizate 

Reamenajarea spaŃiilor de 
depozitare/expoziŃii 

Număr de spaŃii de depozitare/expoziŃii 
reamenajate 

 
 
 
 
Patrimoniu 
cultural mobil 

Atragerea unui număr cât mai mare de 
vizitatori ai muzeelor din subordinea 
M.C.C.P.N. 

Număr de vizitatori ai muzeelor din subordinea 
M.C.C.P.N. 

Contracte de comandă pentru monumente 
de for public încheiate cu autorii, aflate în 
derulare 

Număr de contracte de comandă pentru 
monumente de for public încheiate cu autorii 

 
Monumente de 
for public şi 
arhitectură 
contemporană 

Organizarea de expoziŃii, simpozioane, 
bienale, tabere de creaŃie 

Număr de expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere 
de creaŃie organizate 

  

 Un număr de doi indicatori au fost formulaŃi specific pentru măsurarea gradului de îndeplinire a 
activităŃilor propuse în cadrul proiectului ProtecŃia Patrimoniului Cultural - PHARE 2006/018-147.03.19, 
respectiv: 

Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Design-ul, organizarea şi implementarea transferului de know-how în 
domeniul protejării patrimoniului cultural şi a bunurilor culturale 
mobile pentru personalul de conducere şi operaŃional din cadrul 
ministerelor de resort şi al organelor aflate în subordinea acestora 

Număr de angajați pregătiți în domeniul 
patrimoniului cultural şi bunurilor culturale 
mobile 

Livrarea şi instalarea de software şi hardware general Număr de servere  livrate şi operaŃionale 
Număr de puncte de lucru livrate şi 
operaŃionale 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

În domeniul patrimoniului cultural mobil au fost identificate un număr de 4 noi iniŃiative de finanŃare care 
sunt detaliate în Anexa 4. 

 

IV. Măsuri de implementare 

În sensul coordonării activităŃilor din domeniu, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional 
este autoritatea de reglementare, iar serviciile publice deconcentrate - autoritatea de control, inspecŃie si 
aplicarea sancŃiunilor prevăzute de actele normative în vigoare. 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, cât si serviciile publice deconcentrate sunt 
autorităŃile statului care eliberează avize pentru documentaŃiile de restaurare a monumentelor istorice, de 
intervenŃie în zonele de protecŃie ale acestora si în zonele construite protejate. 

Ministerul, prin direcŃia de specialitate, asigură secretariatul Comisiei NaŃionale a Monumentelor Istorice 
şi ale celor patru secŃiuni ale acesteia, al Comisiei NaŃionale de Arheologie ,precum şi secretariatul Comisiilor 
Zonale ale Monumentelor Istorice prin serviciile publice deconcentrate.  

Arheologie 

Majoritatea iniŃiativelor bugetare sunt derulate prin intermediul serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional.  

 Unele dintre principalele sarcini sunt realizate prin contracte de finanŃare direct între Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional şi beneficiari (Programul naŃional de finanŃare a cercetărilor 
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2.1. Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare 
a patrimoniului cultural naŃional  
 

arheologice sistematice) iar altele prin suplimentarea bugetului serviciilor publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii şi cultelor sau a bugetului instituŃiilor subordonate de specialitate în domeniul arheologic 
(Muzeul NaŃional de Istorie a României etc.) 

Patrimoniul imobil  

 În domeniul protejării monumentelor istorice majoritatea iniŃiativelor de finanŃare din fondurile 
alocate de la bugetul de stat se desfăşoară prin Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice (ONMI)14, 
care gestionează Programul NaŃional de Restaurare al Monumentelor istorice. Lucrările de conservare şi de 
scoatere din pericol a monumentelor istorice constituie priorităŃi pentru finanŃarea prin acest program. 

 În ceea ce priveşte activitatea de inventariere a monumentelor istorice şi elaborarea de publicaŃii de 
specialitate, majoritatea iniŃiativelor se desfăşoară prin Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice 
(INMI)15. 

 Serviciile deconcentrate (DirecŃiile judeŃene/a municipiului Bucureşti pentru cultură, culte şi 
patrimoniu cultural naŃional) gestionează activitatea de inventariere a patrimoniului arhitectural din zona lor 
de competenŃă, precum şi activitatea de protejare a monumentelor istorice de categorie B, prin acordarera 
de avize în zonele de protecŃie ale monumentelor sau în zonele protejate . 

Patrimoniul mobil 

 Principalele măsuri de implementare se referă la activităŃi din sfera avizării (exportul, clasarea, 
achiziŃia bunurilor culturale mobile; programe, proiecte culturale ale instituŃiilor muzeale din subordinea 
MCCPN, ROFul instituŃiilor muzeale din subordinea MCCPN, înfiinŃarea muzeelor şi colecŃiilor publice), 
autorizării agenŃilor economici care comercializează bunuri culturale mobile şi a laboratoarelor de 
conservare – restaurare, acreditării experŃilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, precum şi înfiinŃarea, 
acreditarea şi clasificarea muzeelor şi colecŃiilor publice. 

 Alte măsuri vizează organizarea de conferinŃe, seminarii etc. pe teme de specialitate, colaborarea cu 
organizaŃii de specialitate naŃionale şi internaŃionale, monitorizarea activităŃii instituŃiilor muzeale din 
subordinea MCCPN (15 instituŃii muzeale, Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi 
Restaurării - I.N.C.D.C.R.16). 

Monumente de for public şi arhitectură contemporană 

 Principalele măsuri vizează organizarea de concursuri de creaŃie plastică pentru realizarea de 
monumente de for public şi pentru selectarea proiectelor ce reprezintă România la bienale, târguri şi 
concursuri internaŃionale precum şi suŃinerea financiară a evenimentelor naŃionale şi internaŃionale în 
domeniul artei plastice şi arhitecturii contemporane. 

 În ceea ce priveşte asigurarea controlului calităŃii artistice a lucrărilor de artă plastică monumentală 
ce urmează a fi amplasate în spaŃiul public s-au înfiinŃat 10 Comisii Zonale pentru Monumente de For Public 
şi a fost împuternicit personalul nominalizat din cadrul DirecŃiilor pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural 
NaŃional, prin O.M.C.C.P.N. nr. 2161/14.04.2009, în vederea constatării şi aplicării de sancŃiuni cf. art. 9 din 
Legea 120/2006 a monumentelor de for public. 

                                                 
14 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, ONMI se 
va reorganiza prin preluarea atribuŃiilor rezultate în urma desfiinşării Institutului naŃional al Monumentelor Istorice, 
instituŃia rezultată fiind denumită Institutul NaŃional al Patrimoniului   
15 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, INMI se 
va desfiinŃa, cu preluarea activităŃii acesteia de către Oficiului NaŃional al Monumentelor Istorice, instituŃia rezultată 
fiind denumită Institutul NaŃional al Patrimoniului  
16 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, INCDCR 

se desfiinŃează şi se organizează ca secŃie a Muzeului NaŃional de Istorie a României 
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2.2. Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a creaŃiei contemporane şi a diversităŃii culturale 
  

I. Obiectivul subprogramului bugetar  

1. Diversificarea tipurilor de oferta, a formelor de expresie artistica. 

2. Diversificarea structurilor institutionale.  

3. Asigurarea adresabilitatii ofertei si, implicit, cresterea audientelor. 

4. Stimularea creatiei si promovarea artelor interpretative.  

5. Atragerea tinerilor si dezvoltarea cooperarii cu sectorul educational pentru asigurarea unor audiente 
sustenabile. 

6. Utilizarea spectacolului si a mediului circumscris acestei activitati ca factor de incluziune si de 
solidaritate sociala. 

7. Sustinerea creatorilor din domeniul artelor vizuale prin masuri de natura juridica, economica si 
sociala. 

8. Cresterea vizibilitatii si importantei creatiei artistice in viata comunitatilor umane. 

9. Cresterea accesului publicului  si a consumului de arta la nivelul diverselor categorii 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor17 

 În cadrul acestui subprogram bugetar au fost identificaŃi un număr de 23 de indicatori (vezi anexa), 
care sunt grupaŃi sintetic, mai jos, pe tipuri de instituŃii sau domenii de activitate, respectiv:  

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Arta spectacolului (teatre, 
operă, operetă, 
filarmonică) 

Derularea proiectelor conform contractelor 
încheiate 

Număr de festivaluri, evenimente artistice 

FinanŃarea producŃiilor artistice Cheltuieli medii/producŃie artistică 
Creşterea gradului de ocupare a sălilor de 
spectacole 

Număr spectatori/producŃie artistică;  
Coeficient de ocupare a a sălii/sălilor 

 
 
InstituŃii publice de 
spectacole (Teatre) Participarea la festivaluri interne şi 

internaŃionale/an calendaristic 
Număr de participări la festivaluri interne şi 
internaŃionale; Cheltuieli medii/instituŃie 
participantă la un festival  

InstituŃii publice de 
spectacole (Opere) 

Creşterea audienŃei în rândul publicului Număr spectatori/producŃie artistică;  
Coeficient de ocupare a a sălii/sălilor 
Număr de spectacole realizate 

Cinematografie Acordarea creditului direct , rambursabil , 
pentru producŃia de filme româneşti 

Număr filme de scurt şi lungmetraj finalizate în 
anul respectiv 

Acordarea finanŃării pentru titlurile selectate Număr de titluri selectate(titluri de reviste şi 
cărŃi) 

Derulare proiectelor conform contractelor 
încheiate 

Numărul de evenimente de promovare a 
culturii româneşti în străinătate şi a altor culturi 
în România 

Modernizarea şi accesibilitatea sistemului de 
păstrare a informaŃiei  

Număr de fişe scanate 

Studiu de fezabilitate privind digitizarea Număr de biblioteci chestionate; Procent de 
răspuns la chestionar 

 
 
Cultură scrisă 
 
 
 

Inventarul documentelor scanate/digitizate 
la nivel naŃional 

Număr de documente scanate/digitizate în 
SNBR 

Interculturalitate Derularea proiectelor conform contractelor 
încheiate 

Număr de festivaluri, simpozioane, expoziŃii, 
comemorări având ca temă promovarea culturii 
si tradiŃiile etniilor minoritare din România 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate 

                                                 
17 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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2.2. Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea 
în valoare a creaŃiei contemporane şi a diversităŃii culturale 
  

IV. Măsuri de implementare 

Implementarea Subprogramului Bugetar II se realizează atât de către Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului NaŃional, cât şi de către instituŃiile subordonate acestuia. Realizarea obiectivelor specifice 
subprogramului se îndeplineşte prin activitatea curentă a instituŃiilor subordonate, cât şi prin participarea 
acestora la diverse programe şi proiecte naŃionale sau internaŃionale, în colaborare cu alte entităŃi publice, 
private sau non-guvernamentale. 

În domeniul creaŃiei contemporane si diversităŃii culturale MCCPN avizeaza programele, proiectele si 
regulamentele de ordine interioara ale instituțiilor de spectacole sau concerte din subordine, precum şi 
tarifele practicate sau serviciile oferite de acestea; acorda finanțare nerambursabilă (cf. prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 2 / 2008 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătăŃirea sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale si  centralizeaza 
informațiile relevante în domeniu).   

În domeniul culturii scrise, MCCPN avizează Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare al Bibliotecii 
NaŃionale a României, propune finanŃare nerambursabilă, colaborează cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale, 
monitorizează activitatea BNR, răspunde la petiŃii şi interpelări. De asemenea, serviciul derulează festivaluri 
şi târguri de carte. 

În domeniul interculturalităŃii se derulează cele două programe majore pentru minorităŃi, 
Proetnicultura şi Romii împreună pentru Europa, iar în domeniul cooperării internaŃionale s-a avut în vedere 
stabilirea şi dezvoltarea bunelor relaŃii de colaborare între minorităŃile naŃionale din România şi Ńara lor de 
baştină, precum şi dintre comunităŃile etnice din Ńara noastră şi comunităŃi similare din alte Ńări (aflate în 
diasporă). 

         InstituŃiile de spectacole muzicale subordonate ministerului contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
specifice subprogramului prin diversificarea spectacolelor prezentate, îmbunătăŃirea spaŃiilor în care îşi 
desfăşoară activitatea, organizarea şi participarea la festivaluri.  

 Teatrele asigură promovarea dramaturgiei romanesti si contemporane, diversificarea genurilor de 
reprezentare si cresterea gradului de acces a publicului la actul de cultura.  

Centrul National al Cinematografiei asigură colectarea si administrarea eficientă a Fondului 
cinematografic; asigură organizarea selectionării proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului 
financiar pentru productia de film si dezvoltarea de proiecte. 

            Editura Video produce filme documentare şi de artă şi se află într-un proces de modernizare a 
suportului pe care se găsesc filmele.  

 Centrul NaŃional pentru Cultura Romilor îşi desfăşoară activitatea prin coordonarea de programe 
specifice, înfiinŃarea şi dezvoltarea de ateliere mesteşugăreşti; activităŃi de promoŃie a culturii rome; 
realizarea unor reŃele de distribuŃie a produselor culturale, târguri de meşteşuguri tradiŃionale.  

         Centrul NaŃional de Artă Tinerimea Română dezvoltă proiecte specifice muzicale avand in componenŃă 
structuri proprii de cor, ansamblu folcloric, orchestră de cameră si ansamblu de muzică contemporană.   
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2.3. Subprogram bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume 
şi promovarea culturilor străine în România 
 

  În ceea ce priveşte relaŃiile culturale internaŃionale, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
NaŃional are două misiuni principale: 

1) Pe plan bilateral: elaborează Programele de cooperare inter-guvernamentală şi inter-ministerială în 
colaborare cu direcŃiile şi instituŃiile subordonate ministerului, cu alte ministere şi instituŃii publice, cu 
organizaŃii interguvernamentale precum şi cu instituŃiile omoloage din străinătate, monitorizează şi/sau 
coordonează punerea în practică a acŃiunilor prevăzute în acestea. 

2) Pe plan multilateral : elaborează şi/sau monitorizează asocierea României la programele culturale ale 
organizaŃiilor internaŃionale şi/sau regionale şi ale reŃelelor internaŃionale şi/sau regionale – Consiliul Europei, 
UNESCO, OrganizaŃia InternaŃională a Francofoniei, ReŃeaua InternaŃională pentru Politici Culturale (RIPC), 
OrganizaŃia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN),  Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est, 
IniŃiativa Central Europeană, Consiliul Cooperării Regionale . 

 

I. Obiectivele subprogramului bugetar 

În planul dezvoltării relaŃiilor bilaterale: 

- consolidarea prioritară a relaŃiilor culturale cu Ńările Uniunii Europene şi SUA; 

- dezvoltarea cooperării culturale cu China, spaŃiul vest-balcanic, Asia Centrală, Orientul Mijlociu şi Ńările 
Americii Latine; 

- consolidarea şi extinderea relaŃiilor culturale de cooperare cu Sfântul Scaun, Israel şi Japonia. 

În planul dezvoltării relaŃiilor multilaterale : 

- favorizarea cooperării culturale regionale prin implicarea mai activă şi ofensivă a României în programele 
culturale ale UNESCO, Consiliului Europei, OrganizaŃiei InternaŃională a Francofoniei, OCEMN, ReŃeaua 
InternaŃională pentru Politici Culturale (RIPC), OrganizaŃia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN),  
IniŃiativa Central Europeană, Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est. 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor18 

În cadrul acestui subprogram bugetar au fost identificaŃi doi indicatori relevanŃi pentru domeniul 
relaŃiilor internaŃionale, respectiv: 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Aplicarea prevederilor acorduri bilaterale 
interministeriale şi interguvernamentale  cu 
componentă culturală 
 

Număr de acorduri bilaterale 
interministe-riale şi 
interguvernamentale  cu componentă 
culturală semnate şi implementate 
 

 
 
RelaŃii InternaŃionale 

Organizarea de evenimente de promovare  a 
culturii româneşti în străinătate şi a altor culturi în 
România 

Număr de evenimente de promovare  
a culturii româneşti în străinătate şi a 
altor culturi în România) 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate. 

 

IV. Măsuri de implementare 

a. coordonează programele naŃionale în domeniile cooperării culturale europene si al relaŃiilor 
internaŃionale;  

b. participă la elaborarea programelor interministeriale cu alte Ńări, în domeniul culturii, si urmăreste 
îndeplinirea prevederilor acestuia; 

                                                 
18 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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2.3. Subprogram bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume 
şi promovarea culturilor străine în România 
 

c. participă la elaborarea programelor guvernamentale de schimburi culturale cu alte Ńări si urmăreşte, 
după aprobare, îndeplinirea prevederilor acestora; 

d. iniŃiază, susŃine si realizează programe multilaterale si acŃiuni bilaterale internaŃionale specifice pentru 
promovarea valorilor culturii române în străinătate, precum si ale culturilor străine în România; 

e. iniŃiază si monitorizează pe plan multilateral participarea românească la programe ale organizaŃiilor 
internaŃionale (Consiliul Europei, UNESCO, OrganizaŃia InternaŃională a Francofoniei etc.); 

f. elaborează fise de relaŃii în domeniul culturii;  

g. colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru elaborarea si realizarea programelor cultural - 
artistice ale institutelor culturale românesti din străinătate; 

h. elaborează documentaŃia privind deplasările în străinătate în interesul serviciului ale demnitarilor si 
reprezentanŃilor Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului NaŃional; 

i. realizează sinteze si analize privind diferite aspecte ale politicii culturale; 

j. participă la elaborarea programelor interguvernamentale, în privinŃa capitolelor referitoare la cultură si 
urmăreste, îndeplinirea prevederilor acestora. 
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2.4. Subprogram bugetar IV: 
SusŃinerea instituŃiilor subordonate 
 

I. Obiectivele subprogramului bugetar  

Obiectivele specifice ale instituŃiilor publice de cultură subordonate autorităŃii centrale, care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul patrimoniului cultural naŃional, respectiv creaŃiei contemporane şi 
diversităŃii culturale au fost descrise pe larg în cadrul Subprogramului bugetar I şi Subprogramului bugetar II 
ale Programului bugetar Elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii.  

Aşadar, în această secŃiune vor fi prezentate doar obiectivele specifice ale instituŃiilor publice de 
cultură subordonate autorităŃii centrale care au caracter de unicitate, neputând fi încadrate, sricto sensu, în 
niciuna din cele 2 domenii de activitate menŃionate (patrimoniul cultural naŃional şi creaŃie contemporană, 
diversitate culturală). 

 Aceste instituŃii sunt: Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene 
(CCPCE)19, AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, 
Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii (CSCDC)20. 

1. Dezvoltarea abilităŃilor necesare elaborării de cereri de finanŃare şi a competenŃelor manageriale ale 
organizaŃiilor din domeniul cultural şi media privind proiectele europene cofinanŃate prin programe 
comunitare (Cultura (2007-2013), Media 2007, Europa pentru CetăŃeni 

2. Dezvoltarea parteneriatelor şi schimburilor culturale între potenŃialii beneficiari ai finanŃărilor 
comunitare, instituŃii implicate în administrarea programelor comunitare şi alte organizaŃii cu atribuŃii 
în domeniul respectiv  

3. Creşterea gradului de informare a potenŃialilor beneficiari privind accesarea fondurilor destinate 
sectoarelor cultural şi audiovizual 

4. Creşterea nivelului de promovare a patrimoniului cultural naŃional 

5. Creşterea nivelului de accesibilitate a patrimoniului cultural naŃional pentru public 

6. Imbunatatirea sistemului national de gestiune a drepturilor de autor 

7. Creşterea nivelului de conştientizare şi diseminare a informaŃiilor privind necesitatea respectării 
drepturilor de autor şi drepturilor conexe de către utilizatori şi publicul larg. 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor21 

  În cadrul acestui subprogram bugetar au fost identificaŃi 13 indicatori, relevanŃi pentru măsurarea 
gradului de îndeplinire a activităŃilor instituŃiilor publice subordonate sau în coordonarea ministrului culturii, 
cultelor şi patrimoniului naŃional: 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Restaurări de monumente, includerea lor atat in 
circuitul turistic national si international, cat si in 
Patrimoniul U.N.E.S.C.O. 

Cheltuieli de la bugetul de stat din anul 
respectiv ce revin in medie la un 
monument aflat in curs de restaurare 
(mii lei/monument) 

Dinamizarea schimburilor culturale în domeniul 
artelor spectacolului 

Cheltuieli medii/institutie participanta la 
un festival (mii lei) 

Înregistrări şi înscrieri în Registrul naŃional al 
Fonogramelor, eliberarea de marcaje holografice 

Certificate de înregistrare eliberate; 
AdeverinŃe eliberate;  
Titluri înscrise;  
Marcaje holografice eliberate 

SusŃinerea 
instituŃiilor 
subordonate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efectuarea de înregistrări în Registrul naŃional de 
opere 
 

Înregistrări de opere 

                                                 
19 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, CCPCE 
va fi desfiinŃat, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul de  Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, creându-se o 
nouă instituŃie, denumită Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în Domeniul Culturii 
20 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, CSCDC 
va prelua atribuŃiile CCPCE, constituindu-se o nouă persoană juridică, prin reorganizare, respectiv,  Centrul de 
Cercetare şi ConsultanŃă în domeniul Culturii 
21 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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2.4. Subprogram bugetar IV: 
SusŃinerea instituŃiilor subordonate 
 

Reprezentarea Romaniei în relaŃiile cu organizaŃiile de 
specialitate similare, inclusiv instituŃii şi organisme din 
Uniunea Europeană precum şi cu organizaŃiile 
internaŃionale la care statul român este parte, în 
domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe 

Numărul misiunilor externe efectuate în 
care au fost susŃinute interesele 
României în domeniu,  raportat la 
numărul misiunilor externe planificate 

Participarea la sesiunile de informare pentru 
Programul Europa pentru CetăŃeni 

Numărul participanŃilor la sesiunile de 
informare pentru Programul Europa 
pentru cetăŃeni 

Acordarea de consultanŃă de specialitate pentru 
pentru Programul Cultura 2007 

Numărul solicitărilor de consultanŃă 
pentru Programul Cultura (2007-2013) 

Informarea publicului cu privire la conŃinutul 
Programului Cultura 2007 

Numărul participanŃilor la sesiunile de 
informare pentru Programul Cultura 
(2007-2013) 

Acordarea de consultanŃă de specialitate pentru 
pentru Programul Media 2007 

Numărul solicitărilor de consultanŃă 
pentru Programul MEDIA 2007 

Informarea publicului cu privire la conŃinutul 
Programului Media 2007 

Numărul participanŃilor la sesiunile de 
informare pentru Programul MEDIA 2007 

Cercetări pe teme culturale realizate Număr de cercetări effectuate de Centrul 
de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii 

Sesiune de finanŃare 2007, 2008, 2009 - proiecte 
care promovează patrimoniul cultural naŃional 

Proiecte finanŃate 

SusŃinerea 
instituŃiilor 
subordonate 
 

Sesiune de finanŃare 2007, 2008 - proiectele care 
susŃin impulsionarea creaŃiei culturale contemporane 
şi facilitarea accesului la cultură 

Proiecte finanŃate 

 În ceea ce priveşte serviciile publice deconcentrate ale ministerului, au fost stabiliŃi un număr de doi 
indicatori ce cuantifică, agregat, numărul de cereri primite în vederea emiterii avizelor pentru monumentele 
de for public şi numărul de avize emise pentru intervenŃii asupra imobilelor situate în zonele de protecŃie ale 
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate. 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Număr  de cereri primite în vederea emiterii avizelor pentru 
monumentele de for public 

Serviciile 
publice 
deconcentrate 
ale ministerului 

Aplicarea corectă a măsurilor 
legislative de protejare si de 
promovare a patrimoniului cultural 
naŃional 

Număr de avize emise pentru intervenŃii asupra imobilelor 
situate în zonele de protecŃie a monumentelor istorice şi în 
zonele construite protejate 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

La nivelul instituŃiilor subordonate Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, cu un 
specific aparte (caracter de unicitate), a fost identificat un singur proiect care se încadrează în categoria 
noilor iniŃiative de finanŃare, aceasta fiind prezentată detaliat în Anexa 5.  

Noile iniŃiative de finanŃare corespunzătoare instituŃiilor publice de cultură al căror obiect de 
activitate se încadrează în domeniile: patrimoniu cultural naŃional, creaŃie contemporană şi diversitate 
culturală au fost descrise în subprogramele I şi II ale Programului bugetar Elaborarea şi aplicarea politicilor şi 
strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii. 

 

IV. Măsuri de implementare 

Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene 22  realizează următoarele 
activităŃi specifice:  

• asigură promovarea programelor culturale comunitare şi oferă informaŃii celor interesaŃi de 
mecanismele de finanŃare ale ComunităŃii Europene în domeniul cultural 

                                                 
22 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, CCPCE 
va fi desfiinŃat, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul de  Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, creându-se o 
nouă instituŃie, denumită Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în Domeniul Culturii 
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2.4. Subprogram bugetar IV: 
SusŃinerea instituŃiilor subordonate 
 

•  înlesneşte participarea la programe a unui număr cât mai mare de operatori culturali  

•  informează operatorii culturali asupra instituŃiilor europene şi naŃionale care sprijină prin diferite 
acŃiuni sectorul cultural  

•  asigură comunicarea şi interacŃiunea la nivel naŃional şi regional dintre operatorii culturali care 
participă la programele comunitare gestionate de Centru şi cei care sunt implicaŃi în proiecte 
culturale finanŃate de ale programe ale ComunităŃii Europene  

• asigură o largă vizibilitate, la nivel naŃional, a mecanismelor comunitare de sprijinire a culturii 

• la cerere, asigură asistenŃă tehnică candidaŃilor în prezentarea cererilor de finanŃare ale programelor 
culturale Cultura, Media şi Europa pentru cetăŃeni sau îi îndrumă către orice alt mecanism mai 
adaptat sprijinirii proiectului lor.  

În ceea ce priveşte Centrul de Studii şi Cercetări în domeniul Culturii23 , acesta are ca 
principale activităŃi: 

• Colectarea şi prelucrarea de date despre sectorul cultural 

• Redactarea de rapoarte de cercetare 

• Prezentări publice 

• Informări ale MCCPN despre cercetările curente 

• Organizarea de conferinŃe 

• Colaborarea cu organizaŃii naŃionale şi internaŃionale 

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor urmăreşte: 

• Armonizarea legislaŃiei naŃionale cu normele comunitare şi internaŃionale din domeniul dreptului de 
autor şi a drepturilor conexe.  

• Administrarea registrelor naŃionale şi reglementarea sistemului de gestiune colectivă.  

• Asigurarea aplicării legislaŃiei din domeniul proprietăŃii intelectuale prin realizarea de constatări 
tehnico-ştiinŃifice şi de expertize cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi 
de autor sau de drepturi conexe 

• Diseminarea informaŃiilor specifice şi promovarea necesitaŃii respectării drepturilor de autor şi a 
drepturilor conexe în rândul publicului larg, prin participarea şi organizarea de seminarii, mese 
rotunde, întâlniri, campanii publice. 

• Reprezentarea României în relaŃiile cu organizaŃiile de specialitate similare. 

AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional îndeplineşte, în principal, activităŃi de: 

• FinanŃare - organizarea de sesiuni de finanŃare a proiectelor culturale, colectarea de contribuŃii la 
Fondul Cultural NaŃional, susŃinerea relaŃiilor internaŃionale culturale prin consultări cu Institutul 
Cultural Român; 

• Reglementare - elaborare de norme metodologice (regulamente de concurs) pentru sesiunile de 
finanŃare; 

• Consultare, îndrumare metodologică - organizare de informări naŃionale referitoare  

• Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale 

• Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale 

• Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate: finanŃarea de proiecte culturale. 

• Răspunsuri la petiŃii, interpelări. 

                                                 
23 În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii publice, CSCDC 
va prelua atribuŃiile CCPCE, constituindu-se o nouă persoană juridică, prin reorganizare, respectiv,  Centrul de 
Cercetare şi ConsultanŃă în domeniul Culturii 
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2.5. Subprogram bugetar V:Reabilitarea monumentelor istorice 
şi modernizarea instituŃiilor publice de cultură din România 
 

 Obiectivul principal al acestui program este acela de a adecva spaŃiile şi echipamentele de practică 
culturală la nevoile şi orizontul de aşteptare ale populaŃiei, în concordanŃă cu obiectivele prioritare ale 
strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional.  

 Programul este finanŃat printr-un împrumut obŃinut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei 
(BDCE). Împrumutul reprezintă 80 % din totalul sumei de finanŃare a programelor, 20% fiind acoperit de 
Guvernul României. Acordul de împrumut se referă la finanŃarea consolidării, restaurării şi modernizării unui 
număr de 18 monumente istorice şi clădiri culturale de interes public selectate pe baza importanŃei 
şi a criteriilor de finanŃare ale BDCE, printre care Biblioteca NaŃională a României,  Muzeul NaŃional de Artă al 
României, Teatrul NaŃional „I.L Caragiale” Bucureşti, Opera NaŃională Bucureşti, ”Muzeul NaŃional de Istorie 
Naturală „Grigore Antipa”, Bucureşti, Palatul Culturii din Iaşi, Teatrul NaŃional „Vasile Alecsandri” din Iaşi  ş.a. 

 

I. Obiectivele subprogramului bugetar 

Componenta 1 : Restaurarea a 15 clădiri monument ale instituŃiilor subordonate până la 30 dec 2011 

Componenta 2 : Consolidarea, restaurarea şi refuncŃionalizarea clădirilor de interes cultural public a  patru 
instituŃii din subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor24  

 În cadrul acestui subprogram bugetar au fost identificaŃi patru indicatori, relevanŃi pentru măsurarea 
gradului de îndeplinire a activităŃilor propuse în cadrul Programului de reabilitare a  monumentelor istorice şi 
de construire, consolidare şi modernizare a instituŃiilor publice de cultură de importanŃă deosebită, din 
România. 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicatori 
Clădiri monument ale instituŃiilor 
subordonate reabilitate şi refuncŃionalizate 

Număr de clădiri monument ale instituŃiilor 
subordonate reabilitate si funcŃionalizate 

Proiecte de restaurare finalizate (proiectare) Număr de contracte de proiectare finalizate 
Contracte de execuŃie semnate (lucrări în 
derulare) 

Număr de proiecte de restaurare finalizate 

Reabilitarea monumentelor 
istorice şi modernizarea 
instituŃiilor publice de 
cultură din România 

InstituŃii publice reabilitate Număr de instituŃii publice modernizate 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

 Prin Memorandum-ul cu tema „majorarea costului Proiectului privind finalizarea construcŃiei, 
renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România”, Proiectul a fost majorat cu 
suma de 68 milioane euro. 

 

IV. Măsuri de implementare  

a. Managementul fondurilor Programului 

b. Planificarea Programului, conform structurii sale financiare 

c. Coordonarea circuitului resurselor financiare, împreună cu Ministerul FinanŃelor Publice (MFP)  

d. Organizarea achiziŃiilor de bunuri, servicii şi lucrări 

e. Asigurarea contabilităŃii Programului  

f. Managementul contractelor 

g. Managementul plăŃilor 

h. Monitorizarea şi evaluarea Programului 

i. Monitorizarea realizării obligaŃiilor asumate prin acordul de împrumut, inclusiv a celor financiare 

                                                 
24 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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2.5. Subprogram bugetar V:Reabilitarea monumentelor istorice 
şi modernizarea instituŃiilor publice de cultură din România 
 

j. Dezvoltarea de proceduri şi metodologii pentru principalele procese pe care le desfăşoară 

k. Asigurarea unui sistem de management al calităŃii, în conformitate cu standardele europene în vigoare 

 

ActivităŃi: 

 
Program „Componenta 1” 

1. Reabilitarea şi refuncŃionalizarea următoarelor instituŃii culturale din subordinea Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional: 

 

Sub-proiect Obiectiv 
Palatul Regal 
Muzeul ColecŃiilor de Artă 

Muzeul NaŃional de Artă al României 

Muzeul Kalinderu 
Palatul Culturii Iaşi Complexul Muzeal NaŃional Moldova 
Palatul "Al. I. Cuza" 

Muzeul Brukenthal Casa Albastră 
Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Clădirea 
Teatrul NaŃional "Vasile Alecsandri" – Iaşi Clădirea 
Opera Română din Bucureşti Clădirea 
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Sălaj Clădirea 
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Botoşani Clădirea 
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Călăraşi Clădirea 
Centrul Cultural „Rosetti Tescanu – George Enescu” Clădirea "Merăria" 
Muzeul łăranului Român Corpurile C,C1,C2 
Muzeul NaŃional „George Enescu” Palatul Cantacuzino 
 

Obiective cu lucrări finalizate: 

- Muzeul „Brukenthal” - Casa Albastră; 

- DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Botoşani; 

Proiectul va permite reabilitarea amplasamentelor culturale din România clasificate ca monumente istorice. 
Principalele categorii de lucrări sunt următoarele: 

• lucrări de consolidare a clădirilor;  

• refacerea izolaŃiei şi ventilarea interioară şi exterioară a clădirilor; instalarea de aer condiŃionat şi 
ventilare;  

• restaurarea faŃadelor şi a interioarelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, înlocuirea sau restaurarea 
tâmplăriei interioare, restaurarea picturilor, refacerea pardoselilor;  

• modernizarea instalaŃiilor electrice (iluminatul de siguranŃă, iluminatul faŃadelor şi al interioarelor);  

• modernizarea instalaŃiilor sanitare;  

• înlocuirea sistemului de prevenire a incendiilor şi antiefracŃie;  

• facilităŃi pentru persoanele cu handicap;  

• înlocuirea şi modernizarea sistemului de încălzire;  

• înlocuirea centralei termice şi modernizarea sistemului de încălzire interioară.  

În plus fată de cele de mai sus, Proiectul va finanŃa actualizarea sau elaborarea de studii de fezabilitate, 
proiecte tehnice, supervizare lucrări, autorizaŃii şi permise şi achiziŃionarea de echipamente sau bunuri, 
precum şi costuri de administrare a Proiectului. 
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2.5. Subprogram bugetar V:Reabilitarea monumentelor istorice 
şi modernizarea instituŃiilor publice de cultură din România 
 

Program „Componenta 2” 

 1. ConstrucŃia, consolidarea, restaurarea şi refuncŃionalizarea clădirilor de interes cultural ale 
următoarelor instituŃii din subordinea MCCPN: 

- Biblioteca NaŃională a României, Bucureşti 

- Teatrul NaŃional de Operetă  Sala  - OMNIA, Bucureşti 

- Teatrul NaŃional "I.L. Caragiale" , Bucureşti 

Următoarele lucrări sunt prevăzute: 

- finalizarea construcŃiei Bibliotecii NaŃionale, Bucureşti; 

- reabilitarea Teatrului NaŃional de Operetă „Ion Dacian”, Bucureşti; 

- reabilitarea Teatrului NaŃional "I.L. Caragiale", Bucureşti; 

Obiective cu lucrări finalizate: 

- reabilitarea Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca. 
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33..  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapplliiccaarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  
şşii  ssttrraatteeggiiiilloorr  îînn  ddoommeenniiuull  ccuulltteelloorr  
 

Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, acŃionează în domeniul cultelor în două direcŃii, 
respectiv, în direcŃia menŃinerii relaŃiei cu cultele şi oferirii de asistenŃă pentru învăŃământul teologic 
neintegrat.  

 

A. SituaŃia curentă 

Pornind de la principiul constituŃional al sprijinirii cultelor, fără discriminări, pentru îndeplinirea 
menirii lor, Ministerul Culturii,  Cultelor şi Patrimoniului NaŃional s-a preocupat, constant, să aloce fonduri de 
la bugetul de stat  pentru restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice şi a 
bunurilor din patrimoniul cultural naŃional mobil aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România, 
pentru completarea fondurilor proprii necesare întreŃinerii şi funcŃionării unităŃilor de cult cu venituri mici sau 
fără venituri, pentru amenajarea şi întreŃinerea muzeelor deŃinute sau pe care le administrează, pentru 
construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităŃilor de 
învăŃământ teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, 
pentru achiziŃionarea de imobile necesare desfăşurării activităŃii unităŃilor de cult şi de asistenŃă socială şi 
medicală susŃinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaŃia de 
aşezăminte de asistenŃă socială şi medicală ale unităŃilor de cult, pentru activităŃile de asistenŃă socială şi 
medicală susŃinute de acestea, precum şi pentru susŃinerea unor acŃiuni cu caracter intern şi internaŃional 
realizate de cultele religioase din România. Deasemenea se alocă fonduri pentru salarizarea clerului şi pentru 
sprijinirea comunităŃilor româneşti din străinătate. 

Timp de 15 ani de la căderea regimului comunist, România nu a avut o reglementare privitoare la 
libertatea religioasă, în conformitate cu ConstituŃia, cu convenŃiile, acordurile şi tratatele internaŃionale la 
care România este parte şi cu noile realităŃi sociale şi religioase, ci s-a acŃionat în lipsa unui act normativ 
actualizat în domeniu. În perspectiva integrării europene, a fost necesar ca România să adopte o lege care 
să reglementeze regimul comunităŃilor religioase în conformitate cu reglementările similare din state ale 
Uniunii Europene si cu realităŃile interne specifice. În urma discuŃiilor cu reprezentanŃii cultelor, a dezbaterii 
publice a proiectului, a punctelor de vedere exprimate de organisme internaŃionale, proiectul a fost aprobat 
de Guvern în 14.07.2005; în urma dezbaterilor din Parlamentul României, proiectul a fost adoptat de Senat 
în 21 decembrie 2005 şi în 13 decembrie 2006 de Camera DeputaŃilor şi a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 
11/8.01.2007. Considerăm că prin acest act normativ (Legea nr. 489/2006) sunt asigurate si respectate 
drepturile şi libertăŃile tuturor cetăŃenilor indiferent de etnia sau confesiunea acestora şi sunt puse bazele 
parteneriatului social dintre Stat şi culte. 

InstituŃia a sprijinit eforturile pentru promovarea legislaŃiei în domeniul proprietăŃii (Legea nr. 
247/2005), în vederea restabilirii drepturilor de proprietate ale bunurilor cultelor religioase confiscate în 
perioada comunistă. Retrocedarea bunurilor care au aparŃinut cultelor este în derulare prin Comisia Specială 
de Retrocedare (ministerul nostru are un reprezentant.) din cadrul AutorităŃii NaŃionale pentru Restituirea 
ProprietăŃilor. 

Ministerul Culturii,  Cultelor şi Patrimoniului NaŃional prin actele normative si prin acŃiunile sale 
promovează dialogul inter-religios, respectarea diversităŃii confesionale, ecumenismul, eliminarea oricăror 
forme de învrăjbire si discriminare religioasă şi sprijină cultele religioase de a-şi împlini menirea de parteneri 
sociali ai Statului. 

 

B. Obiectiv general 

Asigurarea libertăŃii religioase şi sprijinirea cultelor religioase 

 

C. InstituŃii subordonate 

Nu este cazul. 
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33..  EEllaabboorraarreeaa  şşii  aapplliiccaarreeaa  ppoolliittiicciilloorr  
şşii  ssttrraatteeggiiiilloorr  îînn  ddoommeenniiuull  ccuulltteelloorr  
 

D. Acte normative şi documente de politici publice25 

Principalul act normativ care reglementează acest sector de activitate este Legea nr. 489/2006 
privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor.  

 

E. (Sub)Programe bugetare care finanŃează direcŃia de activitate 

Program bugetar III: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN 
DOMENIUL CULTELOR26 

Procent alocat din bugetul MCCPN pentru Programul bugetar III 

2008: 45,2% 2009: 33% 2010: 34,19% (estimare) 

I. Prezentarea Programului bugetar III  

Acest program bugetar este alcătuit trei subprograme bugetare: 

Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult, 

Lăcasurile de cult – centre spirituale ale comunităŃii, 

Sprijin financiar pentru salarizarea personalului din învăŃământul teologic neintegrat. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 O listă detaliată poate fi consultată în Anexa 2 
26 Programul bugetar detaliat, poate fi consultat în Anexa 3 
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3.1. Subprogram bugetar I: Sprijin financiar 
pentru salarizarea personalului de cult 
 

I. Obiectivul subprogramului bugetar 

Promovarea pluralismului religios şi a dialogului interreligios prin acordarea de sprijin financiar pentru 
salarizarea clerului. 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor27  

În cadrul acestui subprogram bugetar a fost identificat un indicator pentru măsurarea evoluŃiei 
numărului de personal clerical care beneficiază de sprijin salarial. 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicator 
Sprijin financiar pentru 
salarizarea personalului de 
cult 

Personal clerical salarizat corespunzător Număr de persoane care beneficiază de 
sprijin salarial 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate. 

 

IV. Măsuri de implementare 

Sarcini/ActivităŃi 

1. Avizare 

- înfiinŃare de noi culte religioase 
- statute de organizare şi funcŃionare ale cultelor religioase 
- asociaŃii religioase înfiinŃate conform Legii nr. 489/2006; 
- prelungire viză misionari străini 

2. FinanŃare   

  -  sprijinirea salarizării personalului angajat al cultelor; 

 3. Reglementare 

   - IniŃiativă legislativă 

   - Elaborare norme metodologice 

 4.Consultare, îndrumare metodologică - organizare de conferinŃe, seminarii etc. pe teme de specialitate; 

5.Colaborare cu instituŃii similare din străinătate; 

6.Colaborare cu biserici, culte şi asociaŃii religioase; 

7.Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate 

8.Răspunsuri la petiŃii, interpelări.  

 

 

                                                 
27 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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3.2. Subprogram bugetar II: Lăcaşurile de cult 
- centre spirituale ale comunităŃii 
 

I. Obiectivele subprogramului bugetar 

a. Sprijinirea construirii şi finalizării unor lăcaşuri de cult cu respectarea principiilor transparenŃei, echităŃii şi 
proporŃionalităŃii, precum şi a unor activităŃi de restaurare a spaŃiului eclezial pentru promovarea şi 
punerea în valoare  a monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor.  

b. SusŃinerea cultelor în derularea unor programe sociale, educaŃionale, caritabile, de orientarea socio-
profesională şi formare continuă, în cooperare cu autorităŃile publice. 

c. Promovarea pluralismului religios şi a dialogului interreligios 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor28 

 În cadrul acestui subprogram bugetar a fost identificat un indicator pentru măsurarea evoluŃiei 
numărului de lăcaşuri de cult sprijinite financiar de la bugetul de stat. 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicator 
Lăcaşuri de cult – centre 
spirituale ale comunităŃii 

Construirea şi repararea lăcaşurilor de cult şi 
finanŃarea lucrărilor de pictură 

Număr de lăcaşuri de cult sprijinite 
financiar de la bugetul de stat 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate 

 

IV. Măsuri de implementare  

Sarcini/ActivităŃi 

1. Monitorizare: - stadiul lucrărilor de construcŃii, reparaŃii şi de pictură. 

2. Avizare 

- înfiinŃare de noi culte religioase 
- statute de organizare şi funcŃionare ale cultelor religioase 
- asociaŃii religioase înfiinŃate conform Legii nr. 489/2006; 
- prelungire şi acordare viză misionari străini 

3. FinanŃare:   

  - sprijinirea construirii şi finalizării unor lăcaşuri de cult;  

- susŃinerea cultelor în derularea unor programe sociale, în cooperare cu autorităŃile publice; 

- sprijinirea unor activităŃi de restaurare a spaŃiului eclezial pentru promovarea şi punerea în valoare  a 
monumentelor istorice aflate în proprietatea cultelor; 

4.  Reglementare 

   - IniŃiativă legislativă 
     - Elaborare norme metodologice 

5. Consultare, îndrumare metodologică - organizare de conferinŃe, seminarii etc. pe teme de specialitate; 

6. Colaborare cu instituŃii similare din străinătate; 

7. Colaborare cu biserici, culte şi asociaŃii religioase 

8. Răspunsuri la petiŃii, interpelări 

                                                 
28 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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3.3. Subprogram bugetar III: Sprijin financiar pentru salarizarea 
personalului din învăŃământul teologic neintegrat 
 

I. Obiectivul subprogramului bugetar 

SusŃinerea cultelor în derularea unor programelor educaŃionale  şi formare continuă 

 

II. Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor29 

 În cadrul acestui subprogram bugetar a fost identificat un indicator pentru măsurarea evoluŃiei 
numărului de personal din unităŃile de învăŃământ religios neintegrate sistemului public, în raport cu numărul 
acestor unităŃi de învăŃământ. 

Domeniu Rezultat al acŃiunii Indicator 
Sprijin financiar pentru 
salarizarea personalului din 
învăŃământul teologic 
neintegrat 

Salarizare îmbunătăŃită a personalului din unităŃile 
de învăŃământ religios neintegrate  

Număr de persoane care beneficiază de 
sprijin salarial / unităŃi de învăŃământ 
teologic neintegrate sistemului public 

 

III. Noi IniŃiative de FinanŃare  

Nu au fost raportate 

 

IV. Măsuri de implementare  

Sarcini/ActivităŃi 

1. Avizare 

- înfiinŃare de noi culte religioase 
- statute de organizare şi funcŃionare ale cultelor religioase 
- asociaŃii religioase înfiinŃate conform Legii nr. 489/2006; 
- prelungire viză misionari străini 

2. FinanŃare:   

-  susŃinerea cultelor în derularea unor programe educaŃionale şi formare continuă, în cooperare cu 
autorităŃile publice; sprijinirea financiară pentru salarizarea personalului neclerical din învăŃământul teologic 
neintegrat 

3. Reglementare 

   - IniŃiativă legislativă 

    - Elaborare norme metodologice 

4. Consultare, îndrumare metodologică - organizare de conferinŃe, seminarii etc. pe teme de specialitate; 

5. Colaborare cu instituŃii similare din străinătate; 

6. Colaborare cu biserici, culte şi asociaŃii religioase 

7. Răspunsuri la petiŃii, interpelări 

 

                                                 
29 Lista detaliată a rezultatelor şi indicatorilor poate fi consultată în Anexa 4 
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IIVV..  MMoonniittoorriizzaarree  
 

Gradul de îndeplinire a obiectivelor identificate în cadrul Planului stategic al Ministerului Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului NaŃional (MCCPN) va fi monitorizat anual, folosindu-se ca instrumente de lucru rezultatele şi 
indicatorii stabiliŃi atât pentru activitatea specifică a aparatului central, cât şi pentru activitatea instituŃiilor 
subordonate sau coordonate, precum şi a serviciilor deconcentrate ale ministerului. 

Activitatea de monitorizare va avea la bază rapoartele privind gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite 
şi raportarea valorilor indicatorilor identificaŃi, realizate de structurile operaŃionale din cadrul ministerului, 
precum şi de fiecare instituŃie subordonată sau coordonată (cu finanŃare de la bugetul de stat) şi serviciu 
deconcentrat, în parte. 

Responsabili 

Rapoartele vor fi centralizate la nivelul UnităŃii de Politici Publice din cadrul ministerului care va opera, 
anual, actualizarea Planului strategic şi va întocmi rapoarte de monitorizare ale indicatorilor din cadrul 
acestui document de politici publice. 

În activitatea desfăşurată, Unitatea de Politici Publice va fi sprijinită de membrii grupului de management 
şi ai subgrupurilor sectoriale create în cadrul ministerului, în scopul elaborării şi actualizării Planului strategic. 

Un rol deosebit îl va deŃine DirecŃia Financiar-contabilă şi administrativă, care va colabora îndeaproape 
cu Unitatea de Politici Publice, pentru corelarea informaŃiilor din cadrul Planului strategic cu modalitatea de 
fundamentare a bugetului MCCPN, aşa cum este acesta inclus în Scrisoarea Cadru transmisă de către 
Ministerul FinanŃelor Publice anual, ministerelor. 

De asemenea, DirecŃia Financiar Contabilă şi Administrativă va elabora, anual, tabelele care vor sintetiza 
sumele alocate fiecărui program şi subprogram bugetar în parte. 
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Anexa 1: InstituŃii subordonate/servicii deconcentrate cu 
finanŃare de la bugetul de stat 

  

Nr. 
Crt. 

Denumirea instituŃiei Sursa de finanŃare Adresa web 

 
I. 

 
ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE CENTRALE ŞI INSTITUłII PUBLICE 
FINANłATE INTEGRAL DIN BUGETUL DE STAT  

 
1. 

 
DirecŃiile judeŃene pentru cultură, culte şi 
patrimoniul cultural naŃional, respectiv a 
municipiului Bucureşti - servicii publice  
deconcentrate 

 
Bugetul de stat 

 
DirecŃia judeŃeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naŃional a municipiului/ judeŃului: 
� Bucureşti Bugetul de Stat www.bucuresti.djc.ro 
� Alba Bugetul de stat www.alba.djc.ro  
� Arad  Bugetul de stat www.arad.djc.ro  
� Argeş Bugetul de stat www.arges.djc.ro  
� Bacău Bugetul de stat www.bacau.djc.ro  
� Bihor Bugetul de stat www.bihor.djc.ro  
� BistriŃa-Năsăud Bugetul de stat www.bistrita-nasaud.djc.ro  
� Botoşani Bugetul de stat www.botosani.djc.ro  
� Braşov Bugetul de stat www.brasov.djc.ro  
� Brăila Bugetul de stat www.braila.djc.ro  
� Buzău Bugetul de stat www.braila.djc.ro  
� Caraş-Severin Bugetul de stat www.caras-severin.djc.ro  
� Călăraşi Bugetul de stat www.calarasi.djc.ro  
� Cluj Bugetul de stat www.cluj.djc.ro  
� ConstanŃa  Bugetul de stat www.constanta.djc.ro  
� Covasna Bugetul de stat www.covasna.djc.ro  
� DâmboviŃa Bugetul de stat www.dambovita.djc.ro  
� Dolj Bugetul de stat www.dolj.djc.ro  
� GalaŃi Bugetul de stat www.galati.djc.ro  
� Giurgiu Bugetul de stat www.giurgiu.djc.ro  
� Gorj Bugetul de stat www.gorj.djc.ro  
� Harghita Bugetul de stat www.harghita.djc.ro  
� Hunedoara Bugetul de stat www.hunedoara.djc.ro  
� IalomiŃa Bugetul de stat www.ialomita.djc.ro  
� Iaşi Bugetul de stat www.iasi.djc.ro  
� Maramureş Bugetul de stat www.maramures.djc.ro  
� MehedinŃi Bugetul de stat www.mehedinti.djc.ro  
� Mureş Bugetul de stat www.mures.djc.ro  
� NeamŃ Bugetul de stat www.neamt.djc.ro  
� Olt Bugetul de stat www.olt.djc.ro  
� Prahova Bugetul de stat www.prahova.djc.ro  
� Satu Mare Bugetul de stat www.satu-mare.djc.ro  
� Sălaj Bugetul de stat www.salaj.djc.ro  
� Sibiu Bugetul de stat www.sibiu.djc.ro  
� Suceava Bugetul de stat www.suceava.djc.ro  
� Teleorman Bugetul de stat www.teleorman.djc.ro  
� Timiş Bugetul de stat www.timis.djc.ro  
� Tulcea Bugetul de stat www.tulcea.djc.ro  
� Vaslui Bugetul de stat www.vaslui.djc.ro  

 

� Vâlcea Bugetul de stat www.valcea.djc.ro  
 � Vrancea Bugetul de stat www.vrancea.djc.ro  
 � Ilfov Bugetul de stat www.ilfov.djc.ro  
 

2. 
 
Biblioteca NaŃională a României 

 
Bugetul de stat 

 
www.bibnat.ro 

 
3. 

 
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*) 

 
Bugetul de stat 

 
www.orda.ro 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea instituŃiei Sursa de finanŃare Adresa web 

 
II. 

 
ORGANE DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAłIEI PUBLICE CENTRALE ŞI INSTITUłII PUBLICE 
FINANłATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENłII ACORDATE DE LA BUGETUL DE STAT 

4. Institutul NaŃional pentru Memoria Exilului 
Românesc 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.inmer.ro 

5. Institutul NaŃional pentru Studierea 
Holocaustului din România "Elie Wiesel" 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.inshr-ew.ro 

6. Centrul NaŃional al Cinematografiei Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.cncinema.abt.ro 

7. Muzeul NaŃional de Artă al României din 
Bucureşti 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.mnar.arts.ro 

8. Muzeul NaŃional de Artă Contemporană al 
României 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.arta-contemporana.ro 

9. Muzeul NaŃional al HărŃilor şi CărŃii Vechi Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeulnationalalhartilor.
com 

10. Muzeul NaŃional de Istorie a României din 
Bucureşti 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.mnir.ro 

11. Muzeul NaŃional "Brukenthal" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.brukenthalmuseum.ro 

12. Muzeul NaŃional "Peleş" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.peles.ro 

13. Muzeul NaŃional al Satului "Dimitrie Gusti" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeul-satului.ro 

14. Muzeul NaŃional al łăranului Român din 
Bucureşti 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeultaranuluiroman.r
o 

15. Muzeul NaŃional Bran Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.brancastlemuseum.ro 

16. Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei din 
Cluj-Napoca 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.istoria-transilvaniei.ro 

17. Complexul Muzeal NaŃional "Moldova" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeul-moldova.ro 

18. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeul-carpatii-
rasariteni.ro 

19. Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore 
Antipa" 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

 
www.antipa.ro 

20. Muzeul de Artă "Vasile Grigore - pictor şi 
colecŃionar" 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeul-vasile-grigore.ro 

21. Muzeul NaŃional "George Enescu" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.muzeul-enescu.ro 
www.georgeenescu.ro 

22. Teatrul NaŃional "I.L. Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.tnb.ro 

23. Teatrul NaŃional "Lucian Blaga" din Cluj-
Napoca 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.teatrul-lucian-blaga.ro 

24. Teatrul NaŃional "Vasile Alecsandri" din Iaşi Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.teatrulnationaliasi.ro 

25. Teatrul NaŃional "Mihai Eminescu" din 
Timişoara 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

http://www.tntimisoara.com 

26. Teatrul NaŃional "Marin Sorescu" din Craiova Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.tncms.ro 

27. Teatrul NaŃional din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.tntgm.ro 

28. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.huntheater.ro 

29. Opera NaŃională Bucureşti Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.operanb.ro 

30. Opera NaŃională Română din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.operacluj.ro 

31. Opera Maghiară din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.opera-maghiara-cluj.ro 

32. Opera NaŃională Română din Iaşi Venituri proprii şi subvenŃii www.opera-romana-iasi.ro 
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acordate de la bugetul de stat 
 

33. Opera NaŃională Română din Timişoara Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.ort.ro 

34. Teatrul NaŃional de Operetă "Ion Dacian" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.opereta.ro 

35. Filarmonica "George Enescu" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.fge.org.ro 

36. Centrul NaŃional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii TradiŃionale 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.centrul-cultura-
traditionala.ro 

37. Centrul NaŃional de Cultură al Romilor Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.romanikultura.ro 

38. Centrul NaŃional de Artă "Tinerimea Română" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.centrul-tinerimea-
romana.ro 

39. Centrul Cultural "Sala Palatului" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.salapalatului.ro 

40. Centrul European de Cultură din Sinaia Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.centrul-european-
sinaia.ro 

41. Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.centrul-george-
apostu.ro 

42. Centrul de Cultură "Arcuş" din Covasna Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.ccarcus.ro 

43. Centrul Cultural TopliŃa Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.culturatoplita.ro 

44. Centrul NaŃional al Dansului Bucureşti Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.cndb.ro 

45. Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.monumenteistorice.ro 

46. Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.inmi.ro 

47. Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul 
Conservării şi Restaurării 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.inccr.ro 
 

48. Studioul de CreaŃie Cinematografică din 
Bucureşti 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

- site în lucru - 

49. Editura "Video" Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.editura-video.ro 

50. Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul 
Culturii 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.culturadata.ro 

51. Centrul de ConsultanŃă pentru Programe 
Culturale Europene 

Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.eurocult.ro 

52. AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional Venituri proprii şi subvenŃii 
acordate de la bugetul de stat 

www.afcn.ro 

OBSERVAłIE: În conformitate cu prevederile proiectului de lege privind reorganizarea unor autorităŃi şi instituŃii 
publice, MCCPN va opera următoarele schimbări în structura instituŃiilor din subordine: 

o Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice se va desfiinŃa, cu preluarea activităŃii acesteia de către Oficiului 
NaŃional al Monumentelor Istorice, instituŃia rezultată fiind denumită Institutul NaŃional al Patrimoniului 

o Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice se va reorganiza prin preluarea atribuŃiilor rezultate în urma 
desfiinŃării Institutului naŃional al Monumentelor Istorice, instituŃia rezultată fiind denumită Institutul NaŃional al 
Patrimoniului  

o Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării se desfiinŃează şi se organizează ca 
secŃie a Muzeului NaŃional de Istorie a României 

o Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene va fi desfiinŃat, ca urmare a comasării prin 
fuziune cu Centrul de  Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, creându-se o nouă instituŃie, denumită Centrul de 
Cercetare şi ConsultanŃă în Domeniul Culturii 

o Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii va prelua atribuŃiile CCPCE, constituindu-se o nouă 
persoană juridică, prin reorganizare, respectiv,  Centrul de Cercetare şi ConsultanŃă în domeniul Culturii 

o Centrul European de Cultură -  Sinaia va fi desfiinŃat, ca urmare a comasării prin fuziune cu Centrul de 
Pregătire Profesională în Cultură 

o Institutul NaŃional pentru Memoria Exilului Românesc va fi desfiinŃat, cu preluarea activităŃii sale de către 
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului din subordinea SGG, creându-se o nouă instituŃie, denumită 
Institutul pentru Memoria Exilului şi pentru Investigarea Crimelor Comunismului 
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A. Întărirea capacităŃii administrative şi consolidarea cadrului legislativ 

� Hotărârea Guvernului nr. 1807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei 
privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituŃiilor administraŃiei publice de la nivel central 

� H.G. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetara din cadrul Metodologiei privind sistemul 
de planificare strategica pe termen mediu al instituŃiilor administraŃiei publice de la nivel central 

� Legea nr.188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici – republicată; 

� Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare; 

� H.G nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor 
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor intre limite; 

� H.G nr.125/1999 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor 
profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor intre limite pentru instituŃiile de cultură; 

� H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziŃie publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii; 

� H.G. nr.1587/2003 privind aplicarea procedurii de conciliere pentru soluŃionarea divergenŃelor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică; 

� OUG nr. 30/2006 privind funcŃia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii; 

 

B. Elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii 

 

B1. Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 
naŃional  

� OrdonanŃa nr. 44 / 2000 referitoare la unele măsuri privind asigurarea bunurilor culturale mobile exportate 
temporar-republicată; 

� H.G. nr. 1221 / 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea certificatului de garanŃie 
guvernamentală; 

� H.G. nr. 1420 / 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerŃul cu bunuri culturale mobile; 
� H.G. nr. 1546 / 2003 pentru aprobarea Normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile 

clasate; 
� H.G. nr. 216 /2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor şi atelierelor de conservare şi 

restaurare, cu modificările şi completările ulterioare; 
� H.G. nr. 518 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exportul definitiv sau temporar al bunurilor 

culturale mobile, cu modificările şi completările ulterioare; 
� Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidenŃa, 

gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deŃinute de muzee, colecŃii publice, case memoriale, centre de culturä 
şi alte unităŃi de profil, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul Ministrului Culturii nr. 2008/2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a conservatorilor şi 
restauratorilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

� Ordinul Ministrului Culturii nr. 2009 / 2001 pentru aprobarea Normelor de acreditare a experŃilor; 
� O.M.C.C.  nr. 2044/2001 privind instituirea Registrului bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau 

exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat şi se 
aprobă Metodologia pentru înscrierea în Registrul bunurilor culturale mobile distruse, furate, dispărute sau 
exportate ilegal, aflate în proprietatea şi/sau gestionarea unor persoane juridice de drept public şi privat, cuprinsă 
în anexa, parte integrantă a prezentului Ordin; 

� H.G. nr. 886/2008 pentru aprobarea normelor de clasare a bunurilor culturale mobile; 
� O.M.C.C. nr. 2297/2006 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinŃării 

muzeelor şi colecŃiilor publice; 
� O.M.C.C. nr. 2057/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi normelor de acreditare a muzeelor şi a colecŃiilor publice;
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� O.M.C.C. nr. 2185/2007 pentru aprobarea Normelor de clasificare a muzeelor şi a colecŃiilor publice. 

� OUG nr. 189 / 2008 privind managementul instituŃiilor de spectacole sau concerte, muzeelor si colectiilor publice, 
bibliotecilor si al aşezămintelor culturale de drept public; 

� H.G. nr. 1502/2007 (intră în vigoare începând cu data de 14 februarie 2008) pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităŃi de percepere, încasare, virare, 
utilizare şi evidenŃiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia; 

� H.G. nr. 610/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a creditelor necesare 
efectuării de lucrări de protejare la monumentele istorice deŃinute de persoanele fizice sau juridice de drept privat; 

� Decretul nr. 672/2006 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la ConvenŃia de 
la Haga din 1954 pentru protecŃia bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999 ; 

� Legea nr. 150/1997 privind ratificarea ConvenŃiei europene pentru protecŃia   patrimoniului arheologic (revizuită), 
adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 175 / 29.VII.1997; 

� Legea nr. 157/1997,  privind   ratificarea   convenŃiei   pentru   protejarea Patrimoniului arhitectural al Europei, 
adoptată la Granada la  03.10.1985 şi semnată de România la 22.06.1996, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 274 / 13.10.1997; 

� Legea 258/2006 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 43 / 2000 privind protecŃia 
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naŃional; 

� OG nr. 43/2000 privind protecŃia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes 
naŃional, republicată, cu completările ulterioare;  

� H.G. nr. 1258/2001 privind organizarea şi funcŃionarea Oficiului NaŃional al Monumentelor Istorice publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 823 / 20. 12.2001; 

� H.G. nr. 262/2002 privind organizarea şi funcŃionarea Institutului NaŃional al Monumentelor Istorice, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 218 / 01.04.2002; 

� Legea nr. 79/1993 pentru aderarea României la ConvenŃia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru 
interzicerea şi impiedicarea operaŃiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, 
adoptată de ConferinŃa generală a O.N.U. pentru EducaŃie, Ştiință şi Cultură la Paris la 14 noiembrie 1970; 

� Legea nr. 149/1997 pentru ratificarea ConvenŃiei UNIDROIT privind bunurile culturale furate sau exportate ilegal, 
adoptată la Roma la 24 iunie 1995; 

� Regulamentul Consiliului (EC) Nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale; 

� Regulamentul (CEE) Nr. 752/93 al Comisiei privind dispoziŃiile de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3911/92 
al Consiliului privind exportul bunurilor culturale; 

� Legea nr. 410 / 2005 privind acceptarea ConvenŃiei pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptată 
la Paris la 17 octombrie 2003; 

� O.M.C.C. nr. 2436/2008 privind elaborarea Programului naŃional de salvgardare, protejare şi punere în valoare a 
patrimoniului cultural imaterial; 

� O.M.C.C. nr.2236/2008 privind organizarea, funcŃionarea şi atribuŃiile Comisiei naŃionale pentru salvgardarea 
patrimoniului cultural imaterial; 

� O.M.C.C.P.N. nr. 2161/2009 privind modificarea O.M.C.C. nr. 2467/2006 cu referire la împuternicirea 
personalului nominalizat din cadrul DirecŃiilor pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional  în a constata şi 
aplica sancŃiuni cf. art. 9 din Legea 120/2006 a monumentelor de for public; 

� O.M.C.C. nr. 2356/2006 privind înfiinŃarea Comisiei NaŃionale pentru Monumente de For Public (cu modificările 
ulterioare: O.M.C.C. nr. 2668/2007, O.M.C.C. nr. 2301/2008, O.M.C.C. nr. 2388/2008); 

� O.M.C.C. nr. 2240/2007 privind înfiinŃarea Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public; 

� O.M.C.C. nr. 2497/2006 privind înfiinŃarea Programului NaŃional pentru susŃinerea financiară a taberelor de 
creaŃie naŃionale şi internaŃionale (modificat prin O.M.C.C. nr. 2300/2008); 

� O.M.C.C. nr. 2726/2008 privind înfiinŃarea Programului Cultural NaŃional pentru susŃinerea financiară a participării 
României la evenimente internaŃionale în domeniul artei plastice şi arhitecturii contemporane. 
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B. 2 Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea în valoare a creaŃiei 
contemporane şi a diversităŃii culturale 

���� Legea nr.109/2005, privind instituirea indemnizaŃii pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor executanŃi 
sau interpreŃi; 

���� Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaŃiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uiunilor 
de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică; 

���� Hotarârea nr. 49/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor 
subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si altor organizatii neguvernamentale 
fara scop lucrativ, care initiaza si organizeaza programe si proiecte culturale;  

� Legea nr. 353 / 2007 pentru aprobarea OrdonanŃei Guvernului nr. 21/2007 privind instituŃiile şi companiile de 
spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităŃii de impresariat artistic; 

� Ordonanța de urgență nr. 189 / 2008 privind managementul instituŃiilor de spectacole sau concerte, muzeelor 
şi colecŃiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public; 

� Ordonanța Guvernului nr. 2 / 2008 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 
privind îmbunătăŃirea sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale; 

� Legea nr. 109 / 2005 privind instituirea indemnizaŃiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreŃi 
sau executanŃi din România; 

� Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind instituirea indemnizației de merit, cu mdificările ulterioare 

� OrdonanŃa de urgenŃă nr. 78/2004 pentru înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru Romi, aprobata cu modificări 
prin Legea nr. 7/2005; 

� Hotărârea Guvernului nr. 834/2003 privind înfiinŃarea Centrului NaŃional de Cultură al Romilor, completată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1486/2003;  

� Hotărârea Guvernului României nr.881/1998 pentru declararea zilei de 18 Decembrie Ziua MinorităŃilor 
NaŃionale din România; 

� Hotărârea Guvernului nr. 672/2004 privind declararea zilei de 9 octombrie "Ziua Holocaustului". 

 

B3. Subprogram bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate  

� Hotărârea Guvernului nr. 68 / 2005 privind înfiinŃarea Centrului de ConsultanŃă pentru Programe Culturale 
Europene, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 162 din 14 februarie 2007; 

� Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; 

� Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcŃionarea, structura personalului şi dotările 
necesare îndeplinirii atribuŃiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,  

� OrdonanŃa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităŃii administrative a Oficiului Român pentru 
Drepturile de Autor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2006;  

� Hotărârea Guvernului nr. 1086/2008 privind stabilirea tarifelor pentru operaŃiunile efectuate de Oficiul Român 
pentru Drepturile de Autor contra cost şi pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, 
condiŃiile de repartizare şi de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile 
de Autor; 

� OrdonanŃa Guvernului nr. 28 / 2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; 

� Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcŃionarea AdministraŃiei Fondului Cultural NaŃional  

� OrdonanŃa Guvernului nr. 24/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 186/2003 privind promovarea 
culturii scrise. 

 

B4. Subprogram bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice şi modernizarea instituŃiilor 
publice de cultură din România 

� Acordul-cadru de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1562 (2006)), 
destinat finanŃării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 
decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006; 
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� Hotărârea Guvernului nr. 191/2007, pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanŃării Proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din 
România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006; 

� Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (F/P 1572 (2006)), 
pentru finanŃarea Proiectului privind finalizarea construcŃiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes 
public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007; 

� Hotărârea Guvernului nr. 933/2007, privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanŃarea Proiectului privind finalizarea construcŃiei, renovarea sau 
reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 
2007; 

� Hotărârea Guvernului nr. 1899/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 
privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Culturii şi Cultelor cu modificările şi completările ulterioare; 

� OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul 
proiectelor finanŃate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, 
inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităŃilor de management de 
proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001; 

� Memorandumul privind aprobarea majorării costului Proiectului privind finalizarea construcŃiei, renovarea sau 
reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România cu suma de 68 milioane Euro de la bugetul de stat şi 
amendarea Acordului - cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru 
finanŃarea Proiectului privind finalizarea construcŃiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public 
din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007, aprobat de Guvernul României la 15 
aprilie 2009 

 

C. Program bugetar III: Elaborarea şi aplicarea politicilor şi strategiilor în domeniul cultelor 

� Legea nr. 128/2009 pentru modificarea şi completarea O.G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin 
financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor religioase recunoscute din România; 

� Legea nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului; 

� Legea nr. 117 / 2009  privind aprobarea O.U.G. nr. 155/2008 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului; 

� Hotărârea Guvernului. nr.1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităŃile de cult aparŃinând cultelor 
religioase recunoscute din România; 

� H.G.  nr. 1617/2008 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr. 
142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobate prin H.G. nr. 1.070/1999; 

� H.G. nr. 1273/ 2005 pentru aprobarea Programului naŃional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităŃii"; 

� Ordin M.C.C. nr. 2274/2007 privind aprobarea procedurii de acordare a avizului consultativ de către Ministerul 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional pentru înfiinŃarea sau, după caz, pentru dobândirea statutului de asociaŃie 
religioasă de către asociaŃiile existente; 

� Ordin M.C.C. nr. 2603/.2008 privind procedura emiterii avizului consultativ pentru recunoaşterea calităŃii de cult 
unei asociaŃii religioase; 
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Anexa 3: FinanŃarea programelor 
şi subprogramelor bugetare 

Programului bugetar I: ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE ŞI CONSOLIDAREA 
CADRULUI LEGISLATIV 
 
 

 

      mii lei 

Sursa de finantare 
Executie 
(2008) 

Aprobat 
(2009) 

Propunere 
(2010) 

Estimare pe termen mediu 
(2011 - 2013) 

  n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 
1. Buget de stat 19,193.99 18,577.02 35,978 37,264 43,030 44,031 
Total cheltuieli 19,193.99 18,577.02 35,978 37,264 43,030 44,031 
Capitolul 67.01 19,193.99 18,577.02 35,978 37,264 43,030 44,031 
Titlul 10 Cheltuieli de personal  8,350.30 8,234.60 12,000 13,000 14,000 14,350 
Titlul 20 Bunuri si servicii  6,667.50 5,790.12 16,127 13,764 18,183 18,638 
Titlul 30 Dobanzi 1,590.57           
Titlul 55 Alte transferuri 1,703.41 3,708.00 2,851 5,000 3,847 3,943 
Titlul 57 Asistenta sociala 78.85           
Titlul 70 Cheltuieli de capital 501.33 844.30 5,000 5,500 7,000 7,100 
Titlul 81 Rambursari de credite 718.55           
Titlul 85 Plati ef. in anii 
precedeti si recuperati in anul 
curent -416.52           
2. Fonduri nerambursabile 0.00 0 0 0 0 0 
Total cheltuieli 0.00 0 0 0 0 0 
Capitolul 0.00 0 0 0 0 0 
Titlul              
3. Venituri proprii 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 
Total cheltuieli 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 
Capitolul 67.10 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 
Titlul 10 Cheltuieli de personal    850.0 1,100 1,200 1,300 1,300 
Titlul 20 Bunuri si servicii  1,510.24 3,350.0 4,400 4,800 5,200 5,700 
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Programului bugetar II: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL CULTURII 
 
 
 

      mii lei 

Sursa de finantare 
Executie 
(2008) 

Aprobat 
(2009) 

Propunere 
(2010) 

Estimare pe termen mediu 
(2011 - 2013) 

  n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 
1. Buget de stat 520,011.54 749,325.98 730,023 920,965 464,033 510,577 
Total cheltuieli 520,011.54 749,325.98 730,023 920,965 464,033 510,577 
Capitolul 67.01 520,011.54 749,325.98 730,023 920,965 464,033 510,577 
Titlul 10 Cheltuieli de personal  25,557.47 23,217.40 25,624 25,828 25,916 26,564 
Titlul 20 Bunuri si servicii  45,559.87 23,824.88 25,026 28,706 25,476 26,113 
Titlul 51 Transferuri intre unit. 
ale adm. publice 394,318.52 366,891.00 400,000 400,000 400,000 420,000 
Titlul 55 Alte transferuri 3,158.96 33,000.00   23,742   25,000 
Titlul 56 Proiecte cu fin. din 
fonuri ext. neramb.   14,435.00 13,060 6,046     
Titlul 57 Asistenta sociala 338.10           
Titlul 59 Alte chetuieli 23,136.09 17,145.00         
Titlul 65 Chet. aferente prog. 
cu fin. ramb.   252,346.00 252,728 423,000     
Titlul 70 Cheltuieli de capital 27,942.53 18,466.70 13,585 13,643 12,641 12,900 
Titlul 85 Plati ef. in anii 
precedeti si recuperati in anul 
curent -79.85           
2. Fonduri nerambursabile             
Total cheltuieli 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 
Capitolul 67.08 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 
Titlul 55 Alte transferuri 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 
3. Venituri proprii 4,681.75 10,800 12,500 14,000 15,500 15,870 
Total cheltuieli 4,681.75 10,800 12,500 14,000 15,500 15,870 
Capitolul 67.10 4,681.75 10,800 12,500 14,000 15,500 15,870 
Titlul 10 Cheltuieli de personal  655.18 1,650 1,900 2,300 2,700 2,760 
Titlul 20 Bunuri si servicii  3,906.60 5,150 5,600 5,700 5,800 5,940 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 119.97 4,000 5,000 6,000 7,000 7,170 
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Programului bugetar III: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN 
DOMENIUL CULTELOR 
 
 
 

      mii lei 

Sursa de finantare 
Executie 
(2008) 

Aprobat 
(2009) 

Propunere 
(2010) 

Estimare pe termen mediu 
(2011 - 2013) 

  n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 
1. Buget de stat 445,171.54 378,342 398,856 411,741 423,413 452,209 
Total cheltuieli 1,273.00 1,536 1,778 1,957 2,155 2,209 
Capitolul 65.01 1,273.00 1,536 1,778 1,957 2,155 2,209 
Titlul 59 Alte chetuieli 1,273.00 1,536 1,778 1,957 2,155 2,209 
Total cheltuieli 443,898.54 376,806 397,078 409,784 421,258 450,000 
Capitolul 67.01 443,898.54 376,806 397,078 409,784 421,258 450,000 
Titlul 59 Alte chetuieli 443,898.54 376,806 397,078 409,784 421,258 450,000 
2. Fonduri nerambursabile             
Total cheltuieli             
Capitolul             
Titlul             
3. Venituri proprii             
Total cheltuieli             
Capitolul             
Titlul             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

 

Anexa 3 
  

BUGET TOTAL  
 
 
 

      mii lei 

Sursa de finantare 
Executie 
(2008) 

Aprobat 
(2009) 

Propunere 
(2010) 

Estimare pe termen mediu 
(2011 - 2013) 

  n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4 

1. Buget de stat 983,024.22 1,144,709.00 1,163,079 1,368,013 928,321 1,004,608 

Total cheltuieli 983,024.22 1,144,709.00 1,163,079 1,368,013 928,321 1,004,608 

Capitolul 67.01 983,024.22 1,144,709.00 1,163,079 1,368,013 928,321 1,004,608 

Titlul 10 Cheltuieli de 
personal  33,907.77 31,452.00 37,624 38,828 39,916 40,914 

Titlul 20 Bunuri si servicii  52,227.37 29,615.00 41,153 42,470 43,659 44,751 

Titlul 30 Dobanzi 1,590.57 0.00 0 0 0 0 

Titlul 51 Transferuri intre 
unit. ale adm. publice 394,318.52 366,891.00 400,000 400,000 400,000 420,000 

Titlul 55 Alte transferuri 4,862.37 36,708.00 2,851 28,742 3,847 28,943 

Titlul 56 Proiecte cu fin. din 
fonuri ext. neramb. 0.00 14,435.00 13,060 6,046 0 0 

Titlul 57 Asistenta sociala 416.95 0.00 0 0 0 0 

Titlul 59 Alte chetuieli 467,034.63 393,951.00 397,078 409,784 421,258 450,000 

Titlul 65 Chet. aferente 
prog. cu fin. ramb. 0.00 252,346.00 252,728 423,000 0 0 

Titlul 70 Cheltuieli de capital 28,443.86 19,311.00 18,585 19,143 19,641 20,000 

Titlul 81 Rambursari de 
credite 718.55 0.00 0 0 0 0 

Titlul 85 Plati ef. in anii 
precedeti si recuperati in 
anul curent -496.37 0.00 0 0 0 0 

2. Fonduri nerambursabile             

Total cheltuieli 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 

Capitolul 67.08 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 

Titlul 55 Alte transferuri 1,306.57 3,287 1,324 781 781 781 

3. Venituri proprii 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 

Total cheltuieli 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 

Capitolul 67.10 1,510.24 4,200 5,500 6,000 6,500 7,000 

Titlul 10 Cheltuieli de 
personal  0.00 850 1,100 1,200 1,300 1,300 

Titlul 20 Bunuri si servicii  1,510.24 3,350 4,400 4,800 5,200 5,700 
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Anexa 4: Sinteza rezultatelor şi a indicatorilor 
pe programe şi subprograme bugetare 

 

Programului bugetar I: ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE ŞI CONSOLIDAREA 
CADRULUI LEGISLATIV 
  
Resurse umane 

 
 

Politici publice 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Politici publice elaborate 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
documente de politici publice aprobate 

 
3 

 
3 

 
4 

 
4 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivel UPP    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 3 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

 
Crescătoare 

  
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Diversificarea domeniilor de pregătire profesională specifice 
personalului din cadrul instituŃiei 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr domenii 
de pregătire profesională 

 
16 

 
18 

 
10 

 
10 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

trimestrial    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane, 
Servicii Deconcentrate, Parteneriate 
Teritoriale 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 16 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Creşterea numărului de participanŃi la cursuri de pregătire 
profesională pentru îmbunătăŃirea performanŃelor profesionale 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de angajaŃi 
din aparatul propriu al ministerului care 
beneficiază de cursuri de formare 
porfesională 

 
70 

 
90 

 
70 

 
90 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

trimestrial    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul DirecŃiei 

Managementul Resurselor Umane, Servicii 
Deconcentrate, Parteneriate Teritoriale 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 70 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

 
Oscilantă 
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Afaceri europene 

 
 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Pregătirea mandatelor pentru reuniunea Consiliului Uniunii 
Europene EducaŃie, Tineret, Cultură,  cu avizul Ministerului de Afaceri 
Externe şi al Departamentului pentru Afaceri Europene, conform 
procedurilor naŃionale în vigoare.  

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul de 
mandate pregătite 

 
2 

 
        2 

 
2 

 
2 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Intern, la nivelul UAE    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 1 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Formularea mandatelor României în cadrul procesului decizional la 
nivelul grupurilor / comitetelor de lucru ale Consiliului UE, cu avizul 
Ministerului de Afaceri Externe şi al Departamentului pentru Afaceri 
Europene, conform procedurilor naŃionale în vigoare. 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
mandate pregătite pentru grupuri de 
lucru la nivel de experŃi şi pentru 
reuniunile COREPER 

 
40 

 
40 

 
40  

 
40 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Intern, la nivelul UAE.    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 40 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Participarea la  reuniunile de coordonare inter-instituŃională 
în materie de afaceri europene, la nivel naŃional, organizate de 
Departamentul pentru Afaceri Europene şi/sau de Ministerul 
Afacerilor Externe şi asigurarea contribuŃiei MCCPN la mecanismul 
naŃional de coordonare 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
contribuŃii în cadrul reuniunilor de 
coordonare în domeniul afacerilor 
europene în domeniul de competenŃă 
MCCPN 

 
52 

 
52 

 
52 

 
52 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    

Mecanismul de colectare a datelor:  Intern, la nivelul UAE    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 52 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Reuniunile de coordonare au loc săptămânal  
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Audit public intern 

Rezultatul acŃiunii   Titlu: Plan de audit întocmit 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de misiuni 
planificate de către departamentul Audit 
Public Intern  

 
10 

 
20 

 
22 

 
20 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 

Compartimentului Audit Public 
Intern 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 10 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

 
Oscilantă 

 
 
Programului bugetar II: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR DE 
DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL CULTURII 
 
Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naŃional  
  
Patrimoniu cultural imobil 

Rezultatul acŃiunii  Titlu:  Lista monumentelor istorice completată corespunzător 
InformaŃii despre indicator: 

Indicatori de performanŃă  
2007 2008 2009 2010 

Titlu: Număr de monumente istorice 
înscrise în listă 

29.426 29.42
6 

29.426 29.426 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:  Fişe de înscriere               
Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din 
documentele justificative ale 
DirecŃiei Monumente Istorice şi 
Arheologie 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 29.426 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

constantă 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Pregătirea poziŃiilor naŃionale în cadrul comitetelor de 
management Europa pentru CetăŃeni  

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul de poziŃii 
pregătite  

 10 
 

10 
 

10 
 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Intern, la nivelul UAE.    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare:  10 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Lista monumentelor istorice completată corespunzător 

InformaŃii despre indicator: 
Indicatori de performanŃă  

2007 2008 2009 2010 
Titlu: Număr monumente din evidenŃa 
Ministerului care trebuie restaurate  

20.705 20.705 20.705 20.705 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:  Fişe de înscriere        
Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din 
documentele justificative ale DirecŃiei 
Monumente Istorice şi Arheologie 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 20.705 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

constantă 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu:  Lista monumentelor istorice completată corespunzător 
InformaŃii despre indicator: 

Indicatori de performanŃă  
2007 2008 2009 2010 

Titlu: Număr de monumente istorice 
aflate în restaurare 

132 
 

250 230 230 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:                      
Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din documentele 
justificative ale DirecŃiei Monumente 
Istorice şi Arheologie 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 250 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

descrescătoare 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Repertoriu arheologic naŃional actualizat 
InformaŃii despre indicator: 

Indicatori de performanŃă  
2007 2008 2009 2010 

Titlu:  Număr de situri arheologice înscrise 
în Repertoriul Arheologic NaŃional  

13.000 13.000 13.000 13.000 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:                      
Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din 
documentele justificative ale DirecŃiei 
Monumente Istorice şi Arheologie 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 13.000 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

stagnantă 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Repertoriu arheologic naŃional actualizat 
InformaŃii despre indicator: 

Indicatori de performanŃă  
2007 2008 2009 2010 

Titlu: Număr de situri arheologice clasate 4.040 4040 4.040 4.040 
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:                      
Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din documentele 
justificative ale DirecŃiei Monumente 
Istorice şi Arheologie 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 4040 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

stagnantă 

  
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Monumente istorice deŃinute de proprietari conservate – 
restaurate 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de clădiri 
monument 

 1 - - 2 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: ONMI    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul ONMI    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 1 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: RecepŃii finale (RF) şi recepŃii la terminarea lucrărilor 
monumentelor istorice (RTL) 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de clădiri 
monument 

 16 28* 24 28 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: ONMI    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul ONMI    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 28 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

          * din care:  
                                                                         21 obiective cu RTL 
                                                                            7 obiective cu RF 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Lucrări de conservare şi scoatere din pericol a monumentelor 

istorice 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de clădiri 
monument 

 3* 5 8 10 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: ONMI    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul ONMI    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 5 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

� Notă :  Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice a intervenit în anul 2007 pe un număr de 186 de monumente 
astfel:  

restaurare – 68 monumente 
pictură      -  30 monumente 
proiectare  - 39 monumente 

 Fiecare  monument  are particularităŃile sale, gradul de complexitate al intervenŃiei fiind diferit de la caz la caz. 
 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Monumente istorice consolidate, restaurate din fondul 
Timbrului Monumentelor Istorice 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de clădiri 
monument 

 10 *46 96 96 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: ONMI    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul ONMI    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 46 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

• Notă: în numărul  de monumente istorice  - indicat mai sus- asupra cărora s-a intervenit sunt cuprinse atât 
obiective noi cât şi obiective finanŃate suplimentar din fondul Timbrului Monumentelor Istorice , dar care făceau 
parte din Programul NaŃional de Restaurare. 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Elaborarea de studii, cercetări 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Studii, cercetări 
Programe de cercetare 

  11 
4 

5 
2 

7 
3 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: INMI    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul INMI    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 11 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Oscilantă 
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Patrimoniul cultural imaterial 
Rezultatul acŃiunii  
 

Titlu: Programe, proiecte în domeniul protejării şi promovării 
patrimoniului imaterial cultural naŃional 

InformaŃii despre indicator: 
Indicatori de performanŃă  
2007 2008 2009 2010 

Titlul indicatorului: Număr de 
programe/proiecte de salvgardare, 
protejare, promovare a patrimoniului 
cultural naŃional imaterial 

1 2 3       3             

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:  
 

Compartimentul patrimoniu imaterial 
şi aşezăminte culturale 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  
 

Centralizarea datelor din  
documentele justificative ale 
Compartimentului patrimoniu 
imaterial  

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 2 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

Crescătoare 
 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  
 

Titlu:   Sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul patrimoniului cultural 
imaterial, la nivel naŃional şi internaŃional 

InformaŃii despre indicator: 
Indicatori de performanŃă 
2007 2008 2009 2010 

- Titlul indicatorului: Număr de sesiuni, 
colocvii, reuniuni în domeniul patrimoniului 
cultural imaterial, la nivel naŃional şi 
internaŃional 

7 8 10      10              

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată):   

Anuală (trimestrială) 

Sursa informaŃiilor:  Compartimentul patrimoniu imaterial 
şi aşezăminte culturale 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea datelor din documente 
justificative ale Compartimentului 
patrimoniu imaterial  

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008  
 

Valoare: 8 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare): 

crescătoare 
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Patrimoniul cultural mobil 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: 

Obiective de patrimoniu mobil conservate şi restaurate  
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
obiective restaurate 

 50 76 - - 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCC    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la 

nivelul DirecŃiei 
Muzee, colecŃii, 
garanŃii 
guvernamentale 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 76 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Evenimente cultural – artistice organizate 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
evenimente cultural – artistice organizate 

 
266 

 
260 

 
263 

 
270 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: Raport muzee    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul MCCPN    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare:260 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

*Nu au raportat indicatorii stabiliŃi: Muzeul łăranului Român, Muzeul NaŃional al Satului „Dimitrie Gusti”, 
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei, Muzeul National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" (închis pentru 
publicul vizitator), Muzeul Bran. 
 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Reamenajarea spaŃiilor de depozitare/expoziŃii 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de spaŃii de 
depozitare/expoziŃii reamenajate 

4 4 5 7 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Raport muzee    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la 

nivelul MCCPN 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare:4 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Număr de vizitatori ai muzeelor din subordinea M.C.C.P.N. 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de vizitatori ai 
muzeelor din subordinea M.C.C.P.N. 

723 547 2 141 221 - - 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Muzee    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la 

nivelul MCCPN 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 2 141 221 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
Monumente de for public, arhitectură contemporană 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: 
Contracte de comandă pentru monumente de for public încheiate cu 
autorii, aflate în derulare 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de  
contracte de comandă pentru 
monumente de for public încheiate cu 
autorii 

 8 4 5 5 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la 

nivelul 
Compartimentului 
Monumente de for 
public, arhitectură 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 8 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: 
Organizarea de expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere de creaŃie 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere 
de creaŃie organizate 
 

4 7 7 7 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul 
Compartimentului 
Monumente de for 
public, arhitectură 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 4 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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ProtecŃia Patrimoniului Cultural – PHARE 2006/018-147.03.19 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Design-ul, organizarea şi implementarea transferului de know-

how în domeniul protejării patrimoniului cultural şi a bunurilor culturale 
mobile pentru personalul de conducere şi operaŃional din cadrul 
ministerelor de resort şi al organelor aflate în subordinea acestora  

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de angajați 
pregătiți în domeniul patrimoniului 
cultural şi bunurilor culturale mobile 

   
 
270 

- - 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

-    

Sursa informaŃiilor: Planuri de acŃiune pentru unităŃile 
operaŃionale  
Politică de personal în cadrul ministerelor 
de resort şi al organelor aflate în 
subordinea acestora 
Alocarea de buget pentru unităŃile 
operaŃionale  
Rapoarte anuale din cadrul ministerelor 
de resort şi al organelor aflate în 
subordinea acestora 
Rapoarte din cadrul proiectului 
Rapoarte de monitorizare 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea informaŃiilor    
Ultimul rezultat cunoscut: 2008 - 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

- 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Livrarea şi instalarea de software şi hardware general  
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de servere  
livrate şi operaŃionale: 
Număr de puncte de lucru livrate şi 
operaŃionale  

 - 4 
 
500 

 - 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

- Anual   

Sursa informaŃiilor: Rapoartele departamentelor 
IT în cadrul ministerelor de 
resort şi ale organelor aflate 
subordinea acestora 
Documente contabile şi de 
achiziŃii din cadrul 
ministerelor de resort şi al 
organelor aflate subordinea 
acestora 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea informaŃiilor    
Ultimul rezultat cunoscut: 2008 - 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

- 
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Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea în valoare a creaŃiei contemporane 
şi a diversităŃii culturale 
 
Arta spectacolului 
Rezultatul acŃiunii 
 

Titlu: Derulare proiecte conform contractelor încheiate 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator  
Nr. de festivaluri, evenimente 
artistice 

Teatru – 29 
Muzica - 18 

Teatru –53 
Muzica - 42 

Teatru – 11 
Muzica - 19 

Teatru – 9 
Muzica - 13 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual anual  anual anual 

Sursa informaŃiilor MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

    

Ultimul rezultat cunoscut:  An: 2008 Valoare: 95 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare  

 
 
InstituŃii publice de spectacole (Teatre) 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: FinanŃarea producŃiilor artistice 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Cheltuieli medii/producŃie 
artistică 

256.580 lei 104.628 
lei 

355.034 
lei 

434.827 
lei 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de timp 
dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: BilanŃ    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 

instituŃiei 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare: 256.580 lei 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

 

*Având în vedere faptul că s-au primit raportari doar din partea Teatrului NaŃional “I.L. Caragiale”      Bucureşti, 
Teatrului NaŃional “Vasile Alecsandri”  Iaşi şi Teatrului NaŃional Marin Sorescu valorile indicatorilor pe 2008 au, în 
continuare, un charactrer estimativ.  
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  Rezultatul acŃiunii Titlu: Coeficient de ocupare al salii  
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr 
spectatori/producŃie artistică 

81.622 92.892 101.146 113.692 

Titlul indicatorului: Coeficient de ocupare 
a a sălii/sălilor 

58,77% 65.39% 63.71% 68.2% 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: SituaŃie internă privind 
vânzările de bilete şi intrări 
gratuite 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 
instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare:81.622; 58,77 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

*Având în vedere faptul că s-au primit informatii doar din partea Teatrului NaŃional “I.L. Caragiale” Bucureşti,    
Teatrului NaŃional “Vasile Alecsandri”  Iaşi şi Teatrului NaŃional Marin Sorescu valorile indicatorilor pe 2008 au, în 
continuare, un charactrer estimativ.  
 

 
Rezultatul AcŃiunii  Titlu: Participarea la festivaluri interne şi internaŃionale/an 

calendaristic 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de participări la 
festivaluri interne şi internaŃionale 

27 34 56 64 

Titlul indicatorului: Cheltuieli medii/instituŃie 
participantă la un festival (lei) 

120.354 670,000 895.000 1.212.900 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: Rapoarte de activitate    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 

instituŃiei 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2007 Valoare:27; 120.354 lei 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

*Având în vedere faptul că au fost primite informatii doar din partea Teatrului NaŃional “I.L. Caragiale” Bucureşti (22 
participări),    Teatrului NaŃional “Vasile Alecsandri”  Iaşi (5 participări) şi Teatrului NaŃional Marin Sorescu (7 participări) 
valorile indicatorilor pe 2008 au în continuare un charactrer estimativ 
 
Centrul National al Cinematografiei  

Rezultatul acŃiunii Titlu: Acordarea creditului direct , rambursabil , pentru producŃia 
de filme româneşti. 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr filmelor de scurt 
şi lungmetraj finalizate în anul respectiv 

 20 25 46 48 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: CNC    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la 

nivelul CNC 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 25 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Cultură Scrisă: FinanŃarea nerambursabilă  a Programului NaŃional de AchiziŃie de 
Carte 
şi Reviste pentru Bibliotecile Publice 

Rezultatul acŃiunii  
 

Titlu: Acordarea finanŃării pentru titlurile selectate 
 

 Indicatori de performanŃă 

 2007 2008 2009 2010 

InformaŃii despre indicator 
Indicator: Număr de titluri 
selectate(titluri de reviste şi cărŃi) 

238 373 - 250 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la 
nivelul Serviciului 
Cultură Scrisă 

   

Ultimul rezultat cunoscut:  An: 2008  Valoare: 373 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare  

 
 
Cultură scrisă 

Rezultatul acŃiunii  
 

Titlu: Derulare proiecte conform contractelor încheiate 
 

 Indicatori de performanŃă 

 2007 2008 2009 2010 

InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatouluir: Numărul de 
evenimente de promovare a culturii 
româneşti în străinătate şi a altor culturi 
în România 

50 48 10 30 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la 
nivelul Serviciului 

   

Ultimul rezultat cunoscut:  An: 2008  Valoare:  48 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare  
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Interculturalitate 
Rezultatul acŃiunii 
 

Titlu: Derulare proiecte conform contractelor încheiate 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
festivaluri, simpozioane, expoziŃii, 
comemorări având ca temă promovarea 
culturii si tradiŃiile etniilor minoritare din 
românia 

61 
 

40  20  40 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

trimestrial 
 

   

Sursa informaŃiilor MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la nivelul 
Compartimentului 

   

Ultimul rezultat cunoscut:  An: 2008  Valoare: 40 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare  

 
 

Biblioteca NaŃională a României 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Modernizarea şi accesibilitatea sistemului de păstrare a informaŃiei 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
fişe scanate 

- 201.864 550 000 550 000 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

- anual anual anual 

Sursa informaŃiilor:  BNR BNR BNR 
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

- Centralizare la 
nivelul 

Centralizare la 
nivelul BNR 

Centralizare 
la nivelul 
BNR 

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 201.864 
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

 
 
Rezultatul acŃiunii  Titlu:  Studiu de fezabilitate privind digitizarea 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului:  
- număr de biblioteci chestionate 
- procent de răspuns la chestionar 

   
100 
100% 

 
100 
100% 

 
120 
100% 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

- anual anual anual 

Sursa informaŃiilor:  SNBR SNBR SNBR 
Mecanismul de colectare a datelor:   centralizare la 

nivelul BNR 
centralizare la 
nivelul BNR 

centralizare 
la nivelul 
BNR 

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 100/100% 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescătoare 
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 Rezultatul acŃiunii  Titlu: Inventarul documentelor scanate/digitizate la nivel naŃional 

 Indicatori de performanŃă 

 2007 2008 2009 2010 

InformaŃii despre indicator 

Titlul indicatorului:  
- număr de documente 
scanate/digitizate în SNBR 

 - 9900 6000 6500 

FrecvanŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

- anual anual anual 

Sursa informaŃiilor: - SNBR SNBR SNBR 

Mecanismul de colectare a datelor:   Centralizare la 
nivelul BNR 

Centralizare la 
nivelul BNR 

Centralizare la 
nivelul BNR 

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 9900 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescătoare 

 
 
Teatrul de Operetă Ion Dacian 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanta 
  2007 2008 2009 2010 
Titlul indicatorului: număr spectatori  24135 45498 50048 55053 
Frecventa masurarii Anual     
Sursa informatiilor Situatia interna privind 

vanzarea biletelor 
    

Mecanisme la nivel institutional Centralizare     
Ultimul rezultat cunoscut      
Tendinta prognozata a evolutiei crescatoare     

 
 
 

Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 

 Indicatori de performanŃă 
  2007 2008 2009 2010 
Titlul indicatorului: număr spectacole  110 144 160 176 
Frecventa masurarii Anual     
Sursa informatiilor Situatia interna privind 

vanzarea biletelor 
    

Mecanisme la nivel institutional Centralizare     
Ultimul rezultat cunoscut      
Tendinta prognozata a evolutiei crescatoare     
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Opera Maghiară Cluj-Napoca 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr 
spectacole 
 

- - 90 - 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Opera Maghiară 
Cluj-Napoca 

   

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

centralizare    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2009 Valoare: 90 
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

- 

* S-au raportat indicatori doar pentru anul 2009, valoare estimată  
 
 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Indice de 
ocupare a sălii % 

-  33,04  

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Opera Maghiară 
Cluj-Napoca 

   

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

centralizare    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2009 Valoare: 33,04 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

-  

* S-au raportat indicatori doar pentru anul 2009, valoare estimată  

 
Opera NaŃională Română Iaşi 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
 
InformaŃii despre indicator: Gradul de ocupare al sălilor de spectacole 
- Casa de Cultura a Studentilor - 35% 45% 50% 
- Ateneu - 27% 35% 40% 
- Filarmonica - 31% 50% 55% 
FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): anuală    
Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008  
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

* Deoarece clădirea Operei NaŃionale Române Iaşi este în reparaŃii, instituŃia îşi desfăşoară activitatea în alte săli . Pentru 
anul 2007 nu s-au raportat indicatori. 
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Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numar de 
participari la festivaluri / an 
calendaristic 

- - 1 2 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anuală    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An:  Valoare:  
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

* S-au raportat indicatori doar pentru anul 2009 - 2010  

 
Opera NaŃională Cluj-Napoca 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Indicator: Coeficient de ocupare a 
sălii (sălilor)/producŃie artistică (în 
procente) 

33,84 39,43 25,54 25,96 

Nr.de spectatori (în cifre) 36.747 32.457 20.000 22.000 
 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anuală anuală anuală anuală 

Sursa informaŃiilor: Indicatori bilanŃ Indicatori bilanŃ estimat estimat 
 

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

estimat estimat 

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008  Valoare: 32.457; 
                39,43 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

 
 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
participări la festivaluri/an 
calendaristic (în cifre) 

1 1 3 1 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anuală anuală anuală anuală 
 

Sursa informaŃiilor: Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

estimat estimat 

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

estimat estimat 

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008  Participări 1 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  
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Filarmonica “George Enescu” Bucureşti 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
spectacole realizate 

214 222 228 230 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 222 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

 
 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
spectatori 
 

62.898 61.000 68.000 72.000 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 61.000 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

 
 
Centrul NaŃional de Artă „Tinerimea Română” 

Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 

Titlul indicatorului: Număr de 
concerte corale şi simfonice 
susŃinute 

36 37 32 32 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: CNA Tinerimea 
Română 

   

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul 
compartimentului 
de specialitate 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 37 
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare  
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Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
spectatori din care tineri 

15.270 din care 
12.000 tineri 

14.000 din care 
10.000 tineri 

12.000 din care 
9.000 tineri 

12.000 din care 
9.000 tineri 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: CNA Tinerimea 
Română 

   

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul 
compartimentului 
de specialitate 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 14.000 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare 

 
 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
lucrări ale compozitorilor români 

140 150 140 140 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: CNA Tinerimea 
Română 

   

Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul 
compartimentului 
de specialitate 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 140 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare 

 
Opera NaŃională Bucureşti 
Rezultatul acŃiunii Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 

 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
premiere promovate 
 

- 14 - - 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 14 
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

* S-au raportat indicatori doar pentru anul 2008  
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
participări la festivaluri 
naŃionale şi internaŃionale 

- 3 - - 

FrecvanŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la 
nivelul instituŃiei 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 3 
TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare  

* S-au raportat indicatori doar pentru anul 2008  

 
 
Editura Video 

 
 
 
Subprogram bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume şi promovarea culturilor 
străine în România 

 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Aplicarea prevederilor acorduri bilaterale interministeriale şi 

interguvernamentale  cu componentă culturală 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de acorduri 
bilaterale interministe-riale şi 
interguvernamentale  cu componentă 
culturală semnate şi implementate 

7 8 5 5 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Documente semnate    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul MCCPN    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 8 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: numar de filme documentare realizate 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de filme 
metraj mediu realizate 

 
6   

 
7  

 
10  

 
11  

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: internă    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea informatiilor la nivelul 

Editurii Video 
   

Ultimul rezultat cunoscut: 2008 7 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescatoare 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Acorduri bilaterale interministeriale şi 
interguvernamentale  cu componentă culturală 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de acorduri 
bilaterale interministe-riale şi 
interguvernamentale  cu componentă 
culturală 

7 8 5 5 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de 
timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Documente semnate    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul MCCPN    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 8 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

 
 
Subprogram bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate 
Patrimoniu imobil 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Restaurari de monumente, includera lor atat in circuitul turistic 
national si international ,cat si in Patrimoniul U.N.E.S.C.O. 
 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Cheltuieli de la 
bugetul de stat din anul respectiv ce 
revin in medie la un monument aflat 
in curs de restaurare 
(mii lei/monument) 

214 483 618 727 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

    

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 483 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescator 
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InstituŃii publice de spectacole 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Dinamizarea schimburilor culturale în domeniul artelor 

spectacolului 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Cheltuieli 
medii/institutie participanta la un 
festival (mii lei) 

214 483 618 727 

Cheltuieli medii/echipa (trupa) de 
artisti participanti (mii lei) 

28,39 15 15 16 

Cheltuieli medii / artist participant 
(mii lei) 

1,7 0,5 0,5 0,7 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul MCCPN    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 483/15/0,5 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
O.R.D.A. 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Înregistrări şi înscrieri în Registrul naŃional al Fonogramelor, 

eliberarea de marcaje holografice 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Certificate 
de înregistrare eliberate 

572 452 350 400 

AdeverinŃe eliberate 1.502 818 750 700 
Titluri înscrise 6.804 4.925 3.500 3.500 
Marcaje holografice eliberate 24.837.489 21.836.673 19.000.000 18.000.000 
FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

semestrial    

Sursa informaŃiilor: ORDA    
Mecanismul de colectare a 
datelor:  

Centralizare la nivelul 
ONMI 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 
572/1.502/6.804/24.837.489 

TendinŃa prognozată a 
evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Efectuarea de înregistrări în Registrul naŃional de 
opere 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Înregistrări de 
opere 

104 3 200 250 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

semestrial    

Sursa informaŃiilor: ORDA    
Mecanismul de colectare a datelor:  Baze de date ORDA    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 104 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Reprezentarea Romaniei în relaŃiile cu organizaŃiile de 
specialitate similare, inclusiv instituŃii şi organisme din Uniunea 
Europeană precum şi cu organizaŃiile internaŃionale la care 
statul român este parte, în domeniul drepturilor de autor şi al 
drepturilor conexe 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul misiunilor 
externe efectuate în care au fost 
susŃinute interesele României în 
domeniu,  raportat la numărul 
misiunilor externe planificate 

 18 18 12 18 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

semestrial    

Sursa informaŃiilor: ORDA    
Mecanismul de colectare a datelor:  Baze de date ORDA    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 18 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Participarea la sesiunile de informare pentru Programul 
Europa pentru CetăŃeni 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul 
participanŃilor la sesiunile de informare 
pentru Programul Europa pentru 
cetăŃeni 

 - 199 200 250 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: arhiva CCPCE    
Mecanismul de colectare a datelor:  liste de prezenŃă    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 199 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 
Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Acordarea de consultanŃă de specialitate pentru pentru 
Programul Cultura 2007 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul 
solicitărilor de consultanŃă pentru 
Programul Cultura (2007-2013) 

 320 360 370 370 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: arhiva CCPCE    
Mecanismul de colectare a datelor:  telefoane, e-mail, direct    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 360 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Informarea publicului cu privire la conŃinutul Programului 
Cultura 2007 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: numărul 
participanŃilor la sesiunile de informare 
pentru Programul Cultura (2007-2013) 

232 250 250 250 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: arhiva CCPCE    
Mecanismul de colectare a datelor:  liste de prezenŃă    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 250 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Acordarea de consultanŃă de specialitate pentru pentru 
Programul Media 2007 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Numărul 
solicitărilor de consultanŃă pentru 
Programul MEDIA 2007 

66 331 340 350 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: arhiva CCPCE    
Mecanismul de colectare a datelor:  telefoane, e-mail, direct    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 331 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Informarea publicului cu privire la conŃinutul Programului 
Media 2007 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: numărul 
participanŃilor la sesiunile de informare 
pentru Programul MEDIA 2007 

53 60 65 70 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: arhiva CCPCE    
Mecanismul de colectare a datelor:  liste de prezenŃă    
Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 60 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Cercetări pe teme culturale realizate 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de cercetări 
effectuate de Centrul de Studii şi 
Cercetări în Domeniul Culturii 

10 
 

12 10 
 

10 
 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: CSCDC    
Mecanismul de colectare a datelor:  Raport annual de activitate al 

CSCDC 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 12 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Constantă 

 
 
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Sesiune de finanŃare 2007, 2008, 2009 - proiecte care 
promovează patrimoniul cultural naŃional 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Proiecte finanŃate 35 25 20 20 
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: AFCN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 

Compartimentului financiar al 
A.F.C.N. 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 25 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Descrescătoare 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Sesiune de finanŃare 2007, 2008 - proiectele care susŃin 
impulsionarea creaŃiei culturale contemporane şi facilitarea 
accesului la cultură 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Proiecte finanŃate 75 97 75 75 
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: AFCN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul 

Compartimentului financiar al 
A.F.C.N. 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 97 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte, Patrimoniu Cultural NaŃional şi 
DirecŃia pentru Cultură, Culte, Patrimoniu Cultural NaŃional a municipiului 
Bucureşti 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Aplicarea corectă a măsurilor legislative de protejare si 
de promovare a patrimoniului cultural naŃional 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr  de cereri 
primite în vederea emiterii avizelor 
pentru monumentele de for public 

49 48 135 155                    

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anuală (trimestrială)    

Sursa informaŃiilor: DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Cultural 
NaŃional                       

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea datelor din  
documentele justificative ale   
DirecŃiilor JudeŃene 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 48 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Aplicarea corectă a măsurilor legislative de protejare si 
de promovare a patrimoniului cultural naŃional 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de avize 
emise pentru intervenŃii asupra 
imobilelor situate în zonele de protecŃie 
a monumentelor istorice şi în zonele 
construite protejate 

 5822 4041 6787 7040 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anuală (trimestrială)    

Sursa informaŃiilor: DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, 
Culte şi Patrimoniul Cultural 
NaŃional                       

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizarea datelor din  
documentele justificative ale   
DirecŃiilor JudeŃene 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 4041 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Subprogramul bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice şi modernizarea instituŃiilor 
 publice de cultură din România 
 

 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Clădiri monument ale instituŃiilor subordonate reabilitate şi 
refuncŃionalizate 

  Indicatori de performanŃă 
  2007 2008 2009 2010 2011 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de 
clădiri monument ale instituŃiilor 
subordonate reabilitate si 
funcŃionalizate 

0 0 2  - - 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): anual         

Sursa informaŃiilor: MCC         
Mecanismul de colectare a 
datelor: Centralizare la nivel UMP         

Ultimul rezultat cunoscut: An 2008 Valoare: 0 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescatoare 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Proiecte de restaurare finalizate (proiectare) 

  Indicatori de performanŃă 
  2007 2008 2009 2010 2011 
InformaŃii despre indicator 

Titlul indicatorului: Număr de 
contracte de proiectare finalizate 

- 6 2  - - 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual         

Sursa informaŃiilor: MCC         
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la nivel UMP         

Ultimul rezultat cunoscut: An 2008 Valoare: 6 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) crescatoare 
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Rezultatul acŃiunii  Titlu: Contracte de execuŃie semnate (lucrări în derulare) 

  Indicatori de performanŃă 
  2007 2008 2009 2010 2011 
InformaŃii despre indicator 

Titlul indicatorului: Număr de 
proiecte de restaurare finalizate 2 7 4  - - 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): anual         

Sursa informaŃiilor: MCC         
Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la nivel UMP         

Ultimul rezultat cunoscut: An 2008 Valoare: 7 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescatoare 

 
 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: InstituŃii publice reabilitate 
  Indicatori de performanŃă 
  2007 2008 2009 2010 2011 
InformaŃii despre indicator 

Titlul indicatorului: Număr de 
instituŃii publice modernizate 

0 1 2  - - 

FrecvenŃa măsurării (într-o 
perioadă de timp dată): 

anual         

Sursa informaŃiilor: MCC         

Mecanismul de colectare a 
datelor: 

Centralizare la nivel UMP         

Ultimul rezultat cunoscut: An 2008 Valoare: 1 

TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

crescatoare 

 
 

Programului bugetar III: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN 
DOMENIUL CULTELOR 
 
Subprogramul bugetar I: Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de cult 

 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Personal clerical salarizat corespunzător 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de personal 
care beneficiază de sprijin salarial 

 
16.714 

 
17063 

 
17.814 

 
18.700 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Biserica Ortodoxă Română, 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte, MCCPN 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul DirecŃiei 
RelaŃii Culte 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 17063 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Subprogramul bugetar II: Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităŃii 
 

Rezultatul acŃiunii  Titlu: Lăcaşuri de cult sprijinite financiar de la bugetul de stat 
construcŃie, reparaŃii, picturi 

 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de lăcaşuri 
de cult sprijinite financiar de la bugetul 
de stat 

 
1500 

 
2572 

 
2050 

 
2200 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

anual    

Sursa informaŃiilor: Raport Mitropolii; Procese verbale 
de recepŃie a lucrărilor; MCCPN; 

   

Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul Secre- 
tariatului de Stat pentru Culte 

   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 2572 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 

 
 
 

Subprogramul bugetar III: Sprijin financiar pentru salarizarea personalului din învăŃământul 
teologic neintegrat 

 
Rezultatul acŃiunii  Titlu: Salarizarea personalului din unităŃile de învăŃământ 

religios neintegrate îmbunătăŃită 
 Indicatori de performanŃă 
 2007 2008 2009 2010 
InformaŃii despre indicator 
Titlul indicatorului: Număr de personal 
care beneficiază de sprijin salarial / 
unităŃi de învăŃământ teologic 
neintegrate sistemului public 

 
300/13 

 
179/7 

 
300/13 

 
300/13 

FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă 
de timp dată): 

Anual    

Sursa informaŃiilor: MCCPN    
Mecanismul de colectare a datelor:  Centralizare la nivelul Serviciului 

AsistenŃă, ÎnvăŃământ 
   

Ultimul rezultat cunoscut: An: 2008 Valoare: 179/7 
TendinŃa prognozată a evoluŃiei 
(crescătoare/descrescătoare) 

Crescătoare 
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Anexa 5: 

Noi IniŃiative de FinanŃare 
 

Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naŃional  
  
 

Patrimoniul cultural mobil 
 

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane 
lei) 

Nr. Noua iniŃiativă de 
finanŃare 

2009 2010 2011 
1. Titlul iniŃiativei 

Programul Refacerea 
expoziŃiilor muzeale 
permanente 

 2 (nu a fost 
alocată) 

 2,5  3 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice 
şi/sau acte normative 
     Programul de refacere a expoziŃiilor permanente  răspunde obiectivelor  generale ale  
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional  respectiv:  creşterea gradului de 
acces şi de participare a publicului la cultură, salvgardarea şi sporirea patrimoniului cultural 
naŃional material  şi imaterial şi accentuarea  rolului acestuia în dezvoltarea socială şi 
economică precum şi prevederilor Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecŃiilor publice, 
republicate. 

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi 
proiecte 
Scurtă descriere: 
Programul îşi propune să sprijine instituŃiile muzeale în refacerea expoziŃiilor permanente, 
prin co-finaŃare sau finanŃare integrală, pe baze de concurs,  în scopul creşterii 
competitivităŃii naŃionale şi internaŃionale a acestora şi a maximizării accesului la cultură 

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
NU 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr.1   
Refacerea unor expoziŃii 
permanente 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale 
instituŃiei, titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da  Nu X 

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create? - 
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Patrimoniul cultural mobil 
 

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane 
lei) 

Nr. Noua iniŃiativă de 
finanŃare 

2009 2010 2011 
1. Titlul iniŃiativei 

Programul naŃional de 
digitizare a patrimoniului 
naŃional mobil 

10  
(nu a fost 
alocată) 

 10 1 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice 
şi/sau acte normative 
    Programul naŃional de digitizare a patrimoniului naŃional mobil este convergent cu 
politica publică în domeniul digitizării resurselor culturale naŃionale şi crearea Bibliotecii 
digitale a României şi răspunde, de asemenea, obiectivelor naŃionale şi internaŃionale 
privind protejarea patrimoniului cultural mobil   

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi 
proiecte 
Scurtă descriere: 
Programul îşi propune să sprijine instituŃiile muzeale în digitizarea patrimoniului  
cultural mobil administrat 

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
Da. Sumele sunt alocate independent de către instituŃiile muzeale 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr.1  
 Digitizarea unui număr cât 
mai mare de bunuri 
culturale mobile 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale 
instituŃiei, titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da X Nu  

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create? Sunt necesare cel puŃin 2 posturi 
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Patrimoniul cultural mobil 
 

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane 
lei) 

Nr. Noua iniŃiativă de 
finanŃare 

2009 2010 2011 
1. Titlul iniŃiativei 

Programul naŃional de 
conservare  
preventivă a patrimoniului 
cultural  
naŃional mobil 

0,05/ 0, 005 
(au fost aprobaŃi 
0,05 şi 
s-a solicitat 
diminuarea sumei 
la 0,005) 

0,3 0,4 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice 
şi/sau acte normative 
    Programul naŃional de de conservare preventivă a patrimoniului cultural naŃional mobil 
se înscrie în obiectivul general al protejării patrimoniului cultural mobil, o iniŃiativă de 
promovare a conservării preventive ca mijloc sustenabil şi cost-eficient , de conservare  
globală, a bunurilor culturale mobile precum şi în liniile directoare promovate de 
organizaŃiile internaŃionale din domeniu. 

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi 
proiecte 
Scurtă descriere: 
    Programul îşi propune să evalueze situaŃia la nivel naŃional privind implementarea 
conservării preventive a bunurilor culturale mobile şi, pe baza rezultatelor să genereze o 
strategie naŃională de promovare a acestei abordări a prezervării patrimoniului cultural 
mobil. 

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
A fost alocată finanŃare pentru o primă etapă a acestui program, respectiv pentru 
elaborarea documentaŃie necesare colectării datelor din teren (muzee, alŃi deŃinători şi 
administratori de bunuri culturale mobile) 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr.1  
Elaborarea unei strategii 
naŃionale privind 
conservarea preventivă a 
bunurilor culturale mobile 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale 
instituŃiei, titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da  Nu X 

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create? - 
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Patrimoniul cultural mobil 
 

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane lei) Nr. Noua iniŃiativă de 
finanŃare 2009 2010 2011 

1. Titlul iniŃiativei 
Programul naŃional  
de finanŃare a  
proiectelor culturale  
muzeale 
 

 1  4  5 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau acte 
normative 
Programul naŃional de finanŃare a proiectelor culturale muzeale corespunde atât 
obiectivelor generale ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului NaŃional, respectiv, 
creşterea gradului de acces şi de participare a publicului la cultură, salvgardarea şi sporirea 
patrimoniului cultural naŃional material  şi imaterial şi accentuarea rolului acestuia în 
dezvoltarea socială şi economică, cât şi prevederilor Legii nr.311/2003 a muzeelor şi a 
colecŃiilor publice, republicate.      
 

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte 
Scurtă descriere: 
Programul îşi propune să sprijine financiar proiecte culturale cu relevanŃă naŃională şi 
internaŃională, organizate de muzee.   

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
A fost alocată suma de 1.000.000  lei 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr.1  
FinanŃarea unui număr de 
proiecte culturale muzeale 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei, 
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da  Nu X 

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create?  
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Anexa 5 

Patrimoniul cultural imobil 
 

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane lei) Nr. Noua iniŃiativă de 
finanŃare 2009 2010 2011 

1. Titlul iniŃiativei 
Reabilitarea pentru 
dezvoltarea turistică a 
ansamblurilor monument 
istoric  

 n/a   n/a   n/a 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau acte 
normative 
AcŃiunile propuse de ONMI se încadrează in Planul Strategic al Ministerului Culturii si 
Cultelor pentru 2007-2009 fiind cuprinse in obiectivele : 
- “cresterea nivelului de aplicare a masurilor de conservare a bunurilor culturale imobile” 
- “cresterea numarului de programe educationale pentru patrimoniu adresate publicului” 
- “cresterea accesibilitatii programelor de punere in valoare a patrimoniului cultural imobil” 
 

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte 
Conservarea, restaurarea şi promovarea resurselor culturale naŃionale, precum şi lărgirea 
şi facilitarea accesului naŃional, european şi internaŃional la un corpus comun de resurse 
culturale naŃionale reprezentative in colaborare cu autoritatile publice locale pentru 
facilitarea accesului la fondurile structurale europene. 
Scurtă descriere: 
La propunerile specialistilor din cadrul serviciilor deconcentrate in teritoriu ale ministerului 
Culturii si Cultelor se vor indica zone de valoare culturala ce au potential de a fi valorificate 
in cadrul unor circuite turistice atat la nivel national, cat si european. 
Ex: Ansamblul Castelul Corvinilor 

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
Implementarea initiativei a inceput in anul 2008. 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr.1  
Dezvoltarea turistică a 
ansamblurilor monument 
istoric 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei, 
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 
În acest moment, nu este posibilă nicio realocare. 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da  Nu X 

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create?  
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Anexa 5 

Subprogram bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate 
 
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional 

 
FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane lei) Nr. Noua iniŃiativă de 

finanŃare 2009 2010 2011 
1. Titlul iniŃiativei 

Dezvoltarea, diversificarea 
publicului şi atragerea 
tinerilor şi copiilor spre 
activităŃile culturale cu 
scopul implicării active în 
actul artistic. 

  
0,625 

 
0,8 

 
1,04 

1.1. RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau acte 
normative 
Implicarea populaŃiei în viaŃa culturală este un indicator de dezvoltare generală a societăŃii. 
 

1.2. Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte 
1. Sprijinirea artiştilor prin formare profesională şi încurajarea artiştilor tineri în scopul 
creşterii calităŃii actului creativ, 
2. Încurajarea creaŃiilor originale şi proiectelor inovatoare, care experimentează noi forme 
artistice şi noi oportunităŃi, 
3. Promovarea incluziunii sociale şi utilizarea artei ca metodă de terapie socială. 
Scurtă descriere: 
Această variantă presupune iniŃierea unui program pe o perioadă de 2 ani.  

1.3. A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată? 
Da, sumele alocate sunt de 100.000 lei noi pentru patru proiecte culturale. 

1.4. Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de 
implementarea iniŃiativei  

1.4.1. Rezultat nr. 1  
 Număr de tineri artişti 
emergenŃi care se 
manifestă pe scena 
culturală naŃională   

   

1.4.2. Rezultat nr. 2 
Număr de spectatori, în 
special tineri, la manifestări 
şi evenimente culturale. 

   

1.4.3. Rezultat nr. 3 
Număr de spectatori / 
participanŃi la 
evenimente socio-culturale 
şi la campanii de 
sensibilizare a populaŃiei 
faŃă de problematicile 
sociale actuale 

   

1.5. Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei, 
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii 
Prin decizia Consiliului AdministraŃiei FCN, un procent din sumele disponibile pentru 
concursul de proiecte din anul 2009 poate fi aloca (până la 25% din fondurile disponibile) 
către aceste iniŃiative. 

1.6. Este necesară crearea de noi posturi pentru 
implementare? 

Da X Nu 

1.7. Dacă da, câte posturi noi vor fi create? 5 
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