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Andras Demeter, fost Secretar de Stat în Ministerul Culturii și Cultelor

2007 - o coaliţie largă iniţiată de Fundaţia Proiect DCM, reunind operatori culturali, 
publici  şi  non-guvernamentali  înaintează  Parlamentului,  Guvernului,  Ministerului 
Culturii  şi  Ministerului  Finanţelor,  o  listă  de  cereri  cu  privire  la  schimbarea 
legislaţiei care influenţa direct activitatea culturală.

A  fost  o  perioada  extrem  de  agitată,  în  sensul  în  care  beneficiarii  anumitor 
reglementări,  într-un  discurs  relativ  organizat,  dar  cu  o  cunoaştere  superficială  a 
domeniului, şi mai ales a actelor normative incidente, au iniţiat o mişcare ale căror 
scopuri au fost la locul lor, doar că propunerile vizau o prevedere care era cuprinsă 
într-o Hotărâre de Guvern, a cărei izvor se găsea în Legea Finanţelor Publice, deci a 
fost o luptă care dacă s-ar fi continut în forma iniţială, nu ar fi avut sorţi de izbândă. 
Toți eram convinşi, şi suntem şi acum, că pentru sectorul cultural, mai ales, o astfel 
de procedură care este doar aparent o garanţie, un instrument care să asigure buna 
execuţie, în realitate nu reuşea aşa ceva şi  reprezenta o povară aproape imposibil de 
dus.  Până la  urmă, prin reglementările  pe care le-am iniţiat  din cadrul  Ministerul 
Culturii si Cultelor am reusit să eliminăm această prevedere, pentru anumite niveluri 
şi  situaţii,  însă, ea rămâne, de ex. pentru acele cazuri care nu reprezintă finanțări 
nerambursabile  din  fonduri  publice,  în  domeniul  culturii,  deoarece  izvorul,  după 
cunoştinţele mele, din Legea 500 a Finanţelor Publice nu s-a schimbat. Concluzia mea 
este că, oricum, semnalul emis de către societatea civilă în această materie a condus 
până la urmă la concertarea demersurilor şi  într-un final,  scânteia a produs, chiar 
dacă nu rezultatele întru totul dorite, o schimbare utilă în această materie.

2008  –  Ordonanța  2/2008  cu  privire  la  finanţarea  programelor,  proiectelor  şi 
acţiunilor culturale, care modifică Ordonanţa 51/1998 

Practic, Ordonanta nr. 2/2008 s-a născut din dialogul care a început în 2006 şi care a 
continuat în 2007 între Minister şi  societatea civilă.  Îmi amintesc de întrevederile 
organizate  în diverse locaţii  din Bucureşti  şi  din  țară,  la  care am participat  şi  eu, 
alături de echipa pe care o aveam la acea vreme. Ordonanţa era instrumentul cel mai 
adecvat pentru a răspunde la cât mai multe din acea listă de cerinţe inaintate de 
reprezentanţi ai  societăţii  civile  Ministerului  Culturii  şi  Cultelor.  Scânteia a fost un 
inventar  pe  care  legiuitorul  l-a  primit,  semnalele  beneficiarilor  reglementărilor 
respective,  alături  de  convingerea  noastră,  ca  decidenţi,  că  este  necesar  a 
reconsidera actul normativ în cauză, respectiv Ordonanţa nr. 51/1998.  Impactul dorit 
a fost flexibilizarea accesării fondurilor, despovărarea administrativă, într-o măsură 
considerabilă,  a solicitanţilor,  clarificarea unor termeni  şi  a unor noţiuni  pentru  a 
asigura  abordarea  unitară  în  vederea  aplicării  normei  respective,  unificarea  mai 
multor  reglementări  răzleţe  în  hăţişul  legislativ  aplicabil  domeniului  culturii  (de 
exemplu,  integrarea legislaţiei  care  viza  funcţionarea AFCN).  Noua ordonanţă  si-a 
propus, de asemenea, să fie un promotor al dezvoltării  antreprenoriale, oferind o 
rezolvare  dificultăţilor  care  decurgeau  din  obţinerea  fondurilor  publice  de  către 
persoane  fizice  pure  şi  simple.  Mai  exact,  Ordonanţa  nr.  2/2008  a  prevăzut  o 
restricţie,  dar  şi  o  flexibilizare:  persoanele  fizice  pure  și  simple  nu  mai  pot  fi 
beneficiari  decât  în  cazuri  excepţionale,  iar  permisivitatea  constă  în  includerea 
societăţilor comerciale în categoria potențialilor beneficiari ai unor astfel de fonduri. 
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În Acest tip de discurs, care actualmente se numește “abordare antreprenorială”, şi 
care la vremea respectivă părea puţin futurist, iată că este confirmat de evoluţiile din 
prezent, când întreaga societate se îndreaptă către firescul situaţiei, în sensul în care, 
dacă doreşte să fie un partener al societăţii, persoana fizică trebuie să dobândească o 
anumită formă de organizare juridică şi trebuie să renunţe la calitatea pură şi simpla 
de persoană fizică. Astfel, pe lângă o anumită povară administrativă, el dobândeşte şi 
multe avantaje pe care persoana fizică nu le poate avea. Impactul la început a fost de 
insuficientă înţelegere, însă eu cred că după câţiva ani avantajele ordonanţei sunt 
indiscutabile.  Am convingerea că Ordonanţa nr.  2/2008 a fost  un imbold nu doar 
necesar, ci pentru o vreme chiar suficient, deşi, evident, nu perfect.

2007  -  Legea  353/2007  pentru  aprobarea  Ordonanței  Guvernului  nr.  21/2007 
privind  instituțiile  și  companiile  de  spectacole  sau  concerte,  precum  și 
desfășurarea activității de impresariat artistic

Începând cu titlul său şi continuând cu definiţiile şi modul în care tratează sectorul 
artistic  din  România,  această  lege are,  ar  trebui  sau va  putea  să  aiba  un  impact 
deosebit  asupra  sectorului  cultural  „independent”.  Prin  “independent”  eu  în 
momentul de faţă înţeleg sectorul cultural care este de drept privat, şi care cel mult 
sub  formă de  parteneriate  are  legături  cu  sectorul  public.  În  acest  sens,  legea  a 
despărţit  apele,  întelegând  prin  “instituţii”  întregul  spectru  guvernat  de  dreptul 
public  şi  prin  “companii”,  pe  cele  guvernate  de  drept  privat.  Atunci  când  legea 
vorbeşte  despre  companii  de  spectacole  şi/sau  concerte,  atunci  practic  creează 
posibilitatea pentu aceste entităţi  să fie beneficiare  ale unor subvenţii  din fonduri 
publice locale, judeţene sau nationale. Acesta ar fi ajutorul sau contribuţia esenţială, 
vital-necesară  a  acestei  legi  –  întrucat  Ordonanța  nr.  51/1998,  modificată  prin 
Ordonanţa  nr.  2/2008,  asigură  finanţarea  de  proiecte,  programe sau  acţiuni,  dar 
nimic în ţara asta nu garantează sau asigură finanţarea supravieţuirii organizaţionale. 
Ei, iată că pe domeniul artelor spectacolului această Ordonanță 21/2007 vine cu un 
cadru  legal  permisiv  pentru  beneficiari  şi  obligatoriu  în  acelaşi  timp  pentru 
autorităţile  publice  locale  şi/sau  centrale,  deoarece  atunci  cănd  un  solicitant,  în 
temeiul acestei legi, semnalează  autorităţii publice locale lipsa unui anumit discurs 
artistic din peisajul cultural din zona administrată de respectiva autoritate, se creează 
automat obligaţia acestei autorităţi de a elabora un caiet de sarcini. Actul normativ 
subsecvent  ordonanței,  care  nu  a  fost  însă  elaborat/aprobat  până  în  prezent,  ar 
trebui  să  ofere  detaliile  tehnice  despre  caietul  de  sarcini  necesar  la  atribuirea 
respectivelor  fonduri  publice şi  aici  trebuie să reproşez atât  subsemnatului,  cât  şi 
sectorului  cultural  independent că nu am lucrat împreună astfel  încât să realizăm 
împreună această  circumscriere.  Fără  această  Hotărâre  de Guvern legea ca atare 
funcţionează însă,  împreună cu aceasta,  şi-ar  fi  dovedit  eficienţa  sau îşi  va  putea 
dobândi eficienţa, pentru că încă nimic nu este pierdut, încă putem lucra ca această 
prevedere să fie formulată.

Răzvan Ion, co-director PAVILION

2000/  2005/  2009  –  apariţia  revistei  artphoto,  în  prezent  PAVILION,  apoi  a 
Bucharest Biennale și ulterior a centrului de artă PAVILION UNICREDIT.
Am început pe la sfârşitul lui 1999-începutul lui 2000 când am lansat o revistă, acum 
PAVILION - journal for politics and culture. De altfel acest jurnal cu formaţie mai mult 
academică a stat la baza proiectelor  în toţi cei aproape 12 ani.  De asemenea, dacă 
sensul culturii se manifestã în douã direcţii - funcţia achiziţionalã, receptivitatea faţã 
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de nou, şi reproducerea achiziţiilor deja existente -, PAVILION a ales prima direcţie. 
PAVILION încearcă  nu numai să descrie,  dar  şi  să se implice în  scena culturală şi 
politică.  Firesc,  am progresat  în direcţia pe care am ales-o şi  a apărut ideea unui 
festival de artă contemporană. Cum era imposibil să îl organizăm anual, am decis să 
fie bianual.  Ceea a dus la ideea unei bienale,  unui eveniment de care Bucureştiul 
ducea lipsă. Acum am ajuns la a 5-a ediţie. În anii aceia era un vid, o lipsă creată de 
luptele îngrozitoare de pe scenă, care uciseseră cam tot ce mişca. Apariţia Bucharest 
Biennale (ulterior a centrului de artă Pavilion UniCredit) pe fondul unei scene goale 
părea să fie benefică şi să ducă la forţarea unei creşteri organice a scenei. Din păcate 
acest lucru nu s-a întâmplat. BB a crescut, scena a crescut pentru o vreme pentru ca 
apoi să reînceapă luptele de tip românesc care au coborât scena, din nou, la nivel 0. 
Lipsa de instituţii solide, stabile, şi de noi oameni pe scena culturală, de noi viziuni, a 
dus la o plafonare regretabilă. Bucharest Biennale a crescut mai mult decât sperasem 
noi, fondatorii ei. A ajuns la o recunoştere internaţională şi la un număr record de 
vizitatori, cronici în cele mai importante publicaţii. Pe o scenă atât de mică, într-o ţară 
cu o populaţie relativ mare, nu este suficient. Idealul nostru era să vedem o scenă 
culturală  în  creştere,  care  să  genereze  noi  spaţii  şi  organizaţii,  autorităţi  care  să 
înţeleagă contemporaneitatea. Din păcate acest lucru nu s-a întamplat.

Erwin Kessler, critic de artă
2010 – Un proiect  de lege iniţiat  de preşedintele  UAP,  Dumitru  Şerban,  privind 
organizarea si exercitarea profesiei de artist vizual este aspru criticat de artişti şi de 
presă. Criticul de artă Erwin Kessler organizează o dezbatere la ICR în cadrul seriei 
Arte Marţiale, aducând faţă în faţă argumente pro şi contra instituirii unui Ordin al 
Artiştilor Vizuali, în varianta propusă de UAP.

Orice definire a statutului artistului este un act de control şi îngrădire a libertăţii de 
expresie. Duchamp a făcut arta într-un cu totul alt fel decât Rubens. Dar nu a fost mai 
puţin artist. Artist te face cererea, piaţa, nu legea, nici diploma. Roata va fi mereu 
rotundă pentru a fi roată, dar arta va fi mereu alta pentru a fi arta. Indiferent de 
bunele  intenţii  afişate,  orice  legislaţie  care  ar  discrimina  între  artişti  "legitimi", 
statutari, şi artişti nestatutari, ar fi o legislaţie injustă, regresivă. UAP, sub conducerea 
de atunci,  a urmărit un interes economic patent:  acela de a-şi  adjudeca prin lege 
comenzile de stat, în special cele pentru monumente de for public, singurele prin 
care pot fi şifonate sume enorme de la buget. Ideea fixă a proiectului era simplistă, 
medievală: ai patalama prin care îţi este recunoscut statutul de artist de către breaslă 
(prin ucenicie etc.), înseamnă că eşti îndreptăţit să primeşti comenzi. Altfel nu. Rămâi 
rob în  atelierul  "maestrului"  cu drept  de  semnătură.  Efectul  proiectului  ar  fi  fost 
crearea unei caste artistice, un monopol. Dar orice castă este un ghetto. Arta trăieşte 
din transgresiune, nu din limitare. Iar profesionalismul, pe care pasămite l-ar apăra 
legea  statutului,  nu  este  marea  problema  la  noi,  căci  scandalurile  şi  ororile 
monumentelor din ultimii ani, realizate de artişti cu patalama şi validate de comisii de 
specialitate (totul fiind "legal"), arată clar că nu statutul artistului este problema, ci 
calitatea  artei  de  a  fi  literalmente o  fraudă  economică,  estetică,  socială.  Statutul 
artistului propus atunci de UAP era unul feudal, nu viza solidaritatea socială, aşa cum 
era de aşteptat de la un sindicat, ci ierarhizarea, chiar exploatarea artistului de către 
artist. Nu e de mirare că la scurt timp de la dezbaterea de la  ICR preşedintele de 
atunci al UAP şi-a dat demisia.
 
2011 – proiectul Legii timbrului cultural înaintat în februarie 2011 de un grup de 
parlamentari obţine în iunie avizul Senatului, și se află în prezent pe ordinea de zi a 
a  Camerei  Deputaţilor.  Proiectul  urmăreşte  să  modifice  Legea  nr.  35/1994,  cu 
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completările  şi  modificările  ulterioare,  privind  timbrul  literar,  cinematografic, 
teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment. Cea 
mai importantă prevedere constă în aplicarea efectivă de timbru cultural pe fiecare 
gen de produs artistic  în parte înainte de introducerea sa în circuitul  comercial. 
Scopul modificării  este îmbunătăţirea  modului  de încasare  de către  Uniunile de 
creatori a sumelor reprezentând valoarea timbrelor. Sursa: proiectul de lege.
Proiectul legii statutului a pus în umbra necesitatea unei legislaţii simple prin care, ca 
un  fel  de  taxă  de  timbru,  o  sumă oarecare,  infimă,  să  fie  prelevată  de  pe toate 
tranzacţiile cu  arta (ca obiect, dar şi ca imagine, reproducere), indiferent de cine le-
ar  efectua  (membru  sau  nemembru  UAP).  Fondurile  colectate  astfel  ar  putea  fi 
administrate  de  sindicatul  UAP  pentru  promovarea  artei  şi  protecţia  socială  a 
artiştilor. Această lege este îndreptăţită, chiar dacă ea ar deranja sectorul artistic aşa-
zis "independent". Ca şi UAP, acest sector este tot o castă, care fagocitează îndeosebi 
resursele private (frecvent chiar şi pe cele de stat), şi care nu vrea să susţina sectorul 
sindical," asistat". Această taxă de timbru, transparentă, ar legitima faptul că, de pe 
poziţii  şi  cu  interese  diverse,  toţi  actorii  de  pe  piaţa  artistică  profită  de  (şi,  prin 
urmare,  au  datoria  să  susţină)  o  serie  de  resurse  materiale,  instituţionale  sau 
reprezentaţionale  (galerii,  ateliere,  reviste,  muzee  etc.)  care,  toate  la  un  loc, 
alcătuiesc mediul  artistic  autohton, humusul ce alimentează creşterea actualilor şi 
viitorilor artişti, a amatorilor şi colecţionarilor de artă, a publicului şi a specialiştilor. 
Statutul artistului, oricât de impozant suna numele proiectului de lege, nu garantează 
responsabilitatea  artistului  faţă  de  societate.  Bine  administrată,  taxa  de  timbru 
(oricât de birocratic sună numele ei), ar face acest lucru.

Delia Mucică, Fost Secretar General al Ministerului Culturii în perioada 1998 - 2001 şi 
2005 – 2006

1998-2003 – Programul  MOSAIC (Managing an Open and Strategic  Approach in  
Culture) al Consiliului Europei
Unul  din  programele  importante  ale  Consiliului  Europei  în  domeniul  politicilor 
culturale a fost cel intitulat MOSAIC (Managing an Open and Strategic Approach in  
Culture), conceput încă din 1995-96 şi care s-a derulat în două faze: MOSAIC I (1998-
2001) şi MOSAIC II (2002-2003). Scopul acestui program a fost de a crea un cadru de 
schimburi  şi  cooperare  între  ţările  din  Sud-Estul  Europei1 şi  de  a  le  asista  în 
formularea politicilor culturale. La încheierea acestui program Consiliul Europei mi-a 
solicitat să realizez evaluarea sa finală2 în calitate de expert independent şi să particip 
la dezbaterea privind rezultatele acestuia, organizată ulterior.
Alături de alte iniţiative din acea perioadă ale Consiliului Europei, MOSAIC a încercat 
să răspundă unor nevoi specifice şi stringente identificate în fostele ţări comuniste, 
ţinând seama de problemele pe care tranziţia spre democraţie şi statul de drept le 
presupuneau  în  această  regiune.  Astfel,  încă  din  start,  MOSAIC  şi-a  stabilit  ca 
obiective  să  acorde  asistenţă  pentru  dezvoltarea  unor  politici  culturale  care  să 
răspundă nevoilor  tranziţiei  şi  să  menţină  diversitatea  culturală  precum şi  pentru 
reformarea  şi  implementarea  cadrului  legislativ  necesar  şi,  în  acest  proces,  să 
încurajeze abordări multilaterale care să susţină participarea tuturor categoriilor de 

1  Ţările participante au fost Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, 
Moldova, România, Slovenia, "Fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei", Serbia şi 
Muntenegru şi UNMIK / Kosovo.
2 http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/completed/mosaic/presentation_en.as
p#TopOfPage 
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„stakeholders”  –  decidenţi  publici  de  la  nivel  central  şi  local,  reprezentanţi  ai 
instituţiilor publice de cultură şi ai societăţii civile, manageri şi cercetători. În acest fel 
conceptul de management al schimbării  urma să fie conjugat cu principiile „bunei 
guvernanţe”, în special prin asigurarea dreptului de participare – la viaţa culturală, la 
formularea politicilor culturale, într-un cuvânt, la viaţa cetăţii.
Prin  multiplele activităţi derulate, MOSAIC a reuşit în mare măsură să determine o 
deschidere către acest nou mod de abordare a relaţiei între „Stat” şi cetăţean, între 
decidenţii  publici şi  stakeholders şi,  astfel, să permite schimbări de atitudine şi de 
mentalitate.
Dar – pentru că există îndeobşte un dar  -, ca multe alte programe ale Consiliului 
Europei, şi MOSAIC a suferit de aceleaşi probleme determinate de însăşi concepţia 
programului,  care  era  aceea  de  a  răspunde  solicitărilor  statelor  şi,  pe  cale  de 
consecinţă, de a nu avea o abordare pro-activă ci reactivă. Cu alte cuvinte, dacă un 
Stat nu solicita nici un fel de asistenţă atunci... în acel stat nu se organizau nici un fel 
de activităţi. O altă limitare importantă, inerentă programelor Consiliului Europei, ca 
organizaţie  interguvernamentală, a fost aceea că, de regulă, partenerii programului 
din  Statele  participante  erau  structuri  guvernamentale  (ministere  ale  culturii  şi 
instituţii publice subordonate acestora).

Întrebarea care mi-a fost pusă când mi s-a cerut să scriu această scurtă prezentare a 
fost dacă programul Mosaic a contribuit la formarea unor competenţe de consultare 
şi  participare  la  formularea  politicilor  din  domeniul  culturii.  Cu  toate  limitările 
identificate,  răspunsul  scurt  la  această  întrebare  este  DA.  Au fost  situaţii  în  care 
MOSAIC  a  facilitat,  chiar  organizat,  primele  întâlniri  şi  consultări  ale  decidenţilor 
publici cu diversele categorii ale societăţii civile - altele decât structurile asociative de 
tip  „uniuni  de  creaţie”  care  erau  partenerii  tradiţionali  şi  de  multe  ori  unici  ai 
administraţiei şi guvernului -. Aceasta a determinat o schimbare de optică la nivelul 
administraţiei publice şi  îmi aduc aminte pledoariilor multor miniştri ai culturii  din 
aceste ţări pentru continuarea programului, pledoarii în care era subliniată tocmai 
importanţa  acestei  noi  dimensiuni  participative  şi  de  consultare.  În  acelaşi  timp, 
societatea  civilă  a  devenit  mult  mai  conştientă  că  recriminările  neînsoţite  de 
propuneri şi soluţii concrete şi fundamentate nu vor determina schimbările cerute şi 
nici  nu  vor  legitima  acestă  nouă  dimensiune  participativă.  S-a  produs  astfel  un 
fenomen  accelerat  de  maturizare  a  actorilor  independenţi  şi,  uneori,  chiar  de 
coagulare în structuri  asociative care aveau să devină „voci”  importante.  În unele 
situaţii  s-au realizat,  aproape miraculos,  şi  detensionări  ale  relaţiilor  inter-umane, 
interetnice şi interorganizaţionale în zone recent ieşite din conflicte armate.

O altă întrebare care mi-a fost  adresată a fost  dacă o iniţiativă similară,  derulată 
acum, ar fi  dezirabilă.  Nu cred că un program asemănător ar avea cu adevărat  o 
valoare adăugată în anul  2011. Aşa cum spuneam mai sus,  MOSAIC a încercat să 
răspundă unor probleme specifice regiunii în acea perioadă de tranziţie. Între timp, în 
regiune s-a petrecut schimbări importante, chiar dacă nu la nivelul şi în ritmul pe care 
cei mai mulţi dintre noi îl speram. Motivul principal pentru care MOSAIC a încetat a 
fost  exprimat,  cu  variaţiuni,  de  majoritatea  reprezentanţilor  Statelor  membre  ale 
Consiliului  Europei  la dezbaterea pe această temă: programul a  plantat  seminţele 
schimbării, a asistat la germinarea lor iar, de acum încolo, grija pentru creşterea lor 
până la  maturitate  revine partenerilor  şi  stakeholderilor  din  fiecare  ţară  în  parte. 
Continuarea acestui tip de asistenţă ar fi însemnat negarea rezultatelor obţinute în 
cadrul programului şi, mai ales, ar fi indus un tip de abordare „patronizing”, o relaţie 
de profesor-elev care ar fi întârziat maturizarea...
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Decizia de a sista programul MOSAIC, chiar dacă justificată din perspectiva enunţată 
mai sus, a avut şi multe efecte negative, dintre care cel mai important, poate, a fost 
acela că expertiza şi reţelele informale construite în regiune s-au dispersat destul de 
rapid şi nu au mai jucat, pe termen mediu şi lung, rolul de catalizator şi coagulator  pe 
care îl avuseseră. Din aceasta perspectivă, sustenabilitatea şi capacitatea de replicare 
a programului au fost destul de modeste.
Pe de altă  parte,  chiar  dacă  formatul  programului  MOSAIC nu se  mai  justifică  în 
prezent, cred că este necesar în continuare să se identifice diferite alternative care să 
permită, pe de o parte, consolidarea acestei democraţii participative şi, pe de altă 
parte,  dobândirea  de  noi  competenţe  în  ceea  ce  priveşte  re-formarea  sistemului 
instituţional al culturii şi regândirea cadrului de consultare şi de implicare a societăţii 
civile.

1998  –  semnarea  Declaraţiei  comune  privind  „Statutul  creatorilor  de  artă  şi 
artiştilor interpreţi în România”, document adoptat de către Ministerul Culturii din 
România  împreună  cu  reprezentanţii  a  opt  organizaţii  naţionale  de  creatori 
profesionişti de artă şi cultură. 

Condiţia  socială,  economică,  materială  şi  profesională  a  creatorului  şi  artistului  în 
România a intrat în atenţia decidenţilor politici abia în 1996, când în Programul de 
Guvernare pentru perioada 1996-2000, „Statutul artistului” a fost inserat în capitolul 
privind  cultura.  Ideea  în  sine  îşi  are  sorgintea  în  Recomandarea  privind  condiţia 
artistului, adoptată de UNESCO în 1980. 
Întrucât  a  devenit  evident  foarte  repede  că  problematica  respectivă  nu  putea  fi 
tratată în cadrul unui singur act normativ, ce ar fi arătat ca un fel de „ghiveci” de 
prevederi disparate şi  fără legătură între ele, soluţia adoptată a fost aceea a unei 
abordări în doi timpi. În prima etapă urma să se realizeze identificarea şi colectarea 
problemelor,  nevoilor  şi  trebuinţelor  creatorilor  şi  artiştilor  independenţi  şi  să  se 
realizeze un consens cu privire la acestea, iar în cea de-a doua etapă, să se negocieze 
cu ministerele de linie – responsabile pentru domenii precum raporturile de muncă, 
protecţia  socială,  învăţământul  artistic,  lucrările  publice  şi  amenajarea  teritoriului 
etc. – modificarea cadrului normativ aplicabil, astfel încât acesta să reflecte specificul 
activităţilor culturale.

Prima etapă s-a realizat,  chiar dacă nu într-un mod organizat  şi  foarte coerent şi 
rezultatul a fost concretizat în această „Declaraţie comună” care, în viziunea celor 
care  au redactat-o  (Monica  şi  Mihai  Lotreanu şi  subsemnata)  reprezenta  ceea ce 
englezii  numesc  un  „compact”  –  un  acord,  un  pact  între  Ministerul  Culturii  ca 
reprezentant al administraţiei publice centrale şi structurile asociative ale creatorilor 
şi artiştilor. Acesta a fost de altfel şi motivul pentru care Declaraţia a fost semnată în 
cadrul reuniunii anuale a ANUC din 1999. 

Cât priveşte cea de-a doua etapă....  Ei  bine,  ideea că această Declaraţie ar putea 
constitui un mijoc de „presiune”, o modalitate de a convinge celelalte ministere şi 
autorităţile locale de necesitatea schimbării cadrului normativ sau măcar a opticii cu 
privire  la  importanţa satisfacerii  unor  nevoi  de  bază ale  creatorilor  (de  ex.,  spaţii 
pentru ateliere de creaţie şi pentru activităţi culturale ale sectorului independent prin 
reconversia unor spaţii industriale abandonate) s-a dovedit însă nerealistă. 

O analiză a  acelei  „shopping list”  care este anexată Declaraţiei  ne arată că unele 
(puţine) dintre acele propuneri au fost indeplinite în perioada ce a urmat, însă nu 
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datorită acestui document, ci fie în mod aleatoriu fie ca urmare a evoluţiei fireşti a 
cadrului normativ şi administrativ. 

Istoria  acestei  Declaraţii  este,  din  perspectiva  mea,  istoria  unei  idei  bune  prost 
manageriate şi insuficient sau deloc „vândute”. Dacă în plan internaţional Declaraţia 
şi pachetul de propuneri care o însoţea au fost bine promovate şi date ca exemplu de 
parteneriat  între  societatea  civilă  şi  decidenţii  publici,  în  România   ea  a  trecut 
aproape neobservată, atât de presă, cât şi de artiştii şi creatorii individuali. Am făcut 
acum câţiva ani un sondaj în cadrul unui proiect de cercetare şi am întrebat membri 
ai uniunilor de creaţie părerea lor despre relevanţa Declaraţiei. Nici unul dintre cei 
intervievaţi nu avea cunoştinţă măcar de existenţa Declaraţiei, ca să nu mai vorbim 
despre  conţinutul  ei.  Aceeaşi  situaţie  o  întâlnim  şi  la  Ministerul  Culturii  şi 
Patrimoniului Cultural, unde numeri pe degetele de la o mână pe cei care îşi mai aduc 
aminte de ea.

Monica Octavia Muscă, ministru al Culturii în 2005

2005/2006 - înfiinţarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional  și demersurile 
de îmbunătăţire a funcţionării acesteia.
Fondul Cultural Naţional fusese înfiinţat în 1998 ca un cont distinct dar administrat 
tot  de  ministerul  culturii  şi  îşi  pierduse,  până  în  2005,  atât  atractivitatea  cât  şi 
relevanţa  în  raport  cu  scopul  iniţial.  Fondul  colecta  din  ce în  ce mai  puţini  bani, 
beneficiarii  finanţărilor se constituiseră într-un fel  de coterie din apropiaţi  ai  unei 
anume  părţi  a  spectrului  politic  iar  impactul  cultural  al  majorităţii  proiectelor 
finanţate  astfel  era  practic  nul.  Ideea  liberalizării  şi  democratizării  sistemului  de 
finanţare  era  unul  din  obiectivele  Guvernului  din  care  făceam  parte.  Soluţia 
autonomizării FCN prin crearea unei instituţii distincte care să-l administreze şi care 
să se apropie de conceptul de „arm’s length financing body” îi aparţine Dnei Delia Mucica, 
Secretar  General  al  Ministerului,  care  trebuie  creditată  şi  cu  identificarea  soluţiei 
legislative şi cu conceperea arhitecturii administrative. 

Deşi prevederile normative privind înfiinţarea şi organizarea AFCN au fost adoptate 
prin efectul OG 10 din 21 ianuarie 1995, intrarea în vigoare a noului sistem a fost 
prevăzută după expirarea unei perioade de 6 luni, interval în care ne-am propus – si 
am realizat - o consultare cât mai completă a tuturor stakeholderilor, şi cu precădere 
a sectorului cultural independent. Trebuie să subliniez că organizarea consultărilor a 
fost încredinţată unei ONG – Asociaţia Ecumest – cu care am pus astfel bazele unui 
parteneriat  ce  viza  tocmai  susţinerea  participării  societăţii  civile  la  formularea 
deciziilor ministerului.

Deşi  a  debutat  greu  şi  a  înregistrat  o  perioadă  destul  de  lungă  de  tatonări 
procedurale şi deşi sumele de care dispunea la început au fost foarte modeste, AFCN 
s-a dovedit a fi, în opinia mea, un succes.
A permis retragerea ministerului din finanţarea directă a programelor şi proiectelor 
culturale eliminând astfel arbitrariul administrativ, a determinat un anume grad de 
competiţie  generând  astfel  o  ofertă  mai  diversificată,  a  permis  stabilirea  unor 
priorităţi şi strategii de finanţare pe termen mediu pentru arii tematice care înainte 
nici nu „existau” şi, mai ales, a instituit un sistem (din ce în ce mai) transparent de 
evaluare şi monitorizare. Este departe de a fi un sistem perfect, și ”derapajele”
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înregistrate , dintre care unele destul de mediatizate, ne arată că mai sunt încă multe 
lucruri  ce  ar  trebui  ameliorate,  în  special  în  ceea  ce  privește  imparțialitatea  și 
calitatea evaluărilor.

2005-2008 - funcţionează Fondul de Mobilitate la Ministerul Culturii și Cultelor
În cursul consultărilor cu sectorul cultural  independent pe care le-am organizat în 
perioada cât am fost ministrul culturii una din nemulţumirile recurente a fost aceea 
că  nu  există  nici  o  soluţie  legală  pentru  a  susţine  financiar  mobilitatea  artiştilor, 
creatorilor, cercetătorilor şi a oricăror alţi specialişti din sectorul culturii, invitaţi să 
participe la diferite evenimente importante în domeniile lor de expertiză. Propunerea 
de a include aceste finanţări în cele acordate de AFCN avea marele dezavantaj al 
lentorii  procedurale  și  al distanței foarte mari în timp între sesiunile de finanțare. 
Soluția  pe  care  ne-a  propus-o  atunci  Dna  Delia  Mucica,  secretarul  general  al 
Ministerului a fost extrem de simplă: înființarea unui Fond de mobilitate printr-un act 
administrativ  (ordin  al  ministrului),  prin  care  să  se  stabilească  în  același  timp 
regulamentul de acordare al acestor granturi  și burse de studiu și călătorie, sumele 
necesare urmând a fi gestionate în cadrul bugetului ministerului. Am putut astfel să 
creăm un sistem suplu, cu o birocrație minimală și care a permis unui număr destul 
de mare de artiști  și specialiști să se dezvolte profesional, să se facă cunoscuți  și să 
ne reprezinte în lume. 

După știința mea, sistemul a funcționat fără întrerupere, cu o frecvență de 4 sesiuni 
pe an, până în anul 2009, când Fondul de Mobilitate a fost desființat ca urmare a 
reducerilor bugetare. Cred că sar fi putut identifica și alte modalități de încadrare în 
alocațiile bugetare, fără a sacrifica Fondul de Mobilitate, pe care îl consider și acuma 
ca  fiind  unul  din  cele  mai  bune  exemple  de  normalitate  în  ceea  ce  privește 
responsabilitățile unui minister al culturii. Aș pleda, așadar, pentru reînființarea unui 
sistem similar, care să ia în calcul și eventualele puncte slabe ale fostului Fond. S-ar 
putea, însă, ca această percepție a mea să fie total greșită,  și  Fondul să nu fi fost 
necesar, dacă iau în considerare lipsa de reacție a sectorului cultural independent, 
principalul beneficiar al acestuia.

2005 - Introducerea în Codul Fiscal a prevederii conform căreia persoanele fizice au 
posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe veniturile obţinute în anul anterior 
către un ONG, unităţilor de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
Iniţiativa "2%" a fost conceputa ca parte a Codului Fiscal, accepatata initial ca "1%", 
iar de la finele anului 2004,dupa instalarea noului Guvern, a devenit "2%" aşa cum 
prevăzusem în proiect. "2%" permite fiecărui contribuabil să redirecţioneze 2% din 
"dările"  lui  către  bugetul  de  stat  spre  o  organizaţie  neguvernamentală,  spre  un 
proiect comunitar iniţiat de aceasta. Contribuabilul poate, în acest fel,  să vadă, să 
urmărescă
ce se întâmplă cu cei 2% din taxele şi impozitele sale. Organizaţiile neguvernamentale 
iniţiază proiecte în folosul comunităţii, în beneficiul unui domeniu social sau cultural 
şi,  prin  campanii  de  informare  şi  sensibilizare,  pot  atrage  donatorii.  Organizaţiile 
neguvernamentale,  de cele mai multe ori,  au expertiza,  dar nu au fonduri  pentru 
susţinerea proiectelor. "2%" le oferă posibilitatea să obţină fonduri, păstrându-şi, în 
acelaşi timp, independenţa. 

Sectorul cultural independent, prin asociaţiile şi organizaţiile care-i cuprind pe artiştii 
şi  managerii  culturali,  poate  iniţia  şi  susţine  proiecte  culturale  cu  ajutorul 
contribuabililor  dacă  reuşeşte  să-i  convingă  pe  aceştia  să  le  redirecţioneze  "2%". 
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Cercetarea, inclusiv studiul comparativ, pentru aceasta iniţiativă au fost realizate de 
dl. Horia Terpe, pe atunci consiler la cabinetul meu parlamentar. Iniţiativa a făcut 
obiectul multor dezbateri publice cu organizaţiile neguvernamentale; a fost discutată 
cu  ministrul  finanţelor,  Mihai  Tănăsescu  în  repetate  rânduri  împreună  cu 
reprezentanţi  ai  organizaţiilor  negurnamentale  partenere  -  Renatte  Weber,  Ioana 
Avadani, Cristian Pârvulescu, Mircea Toma, reprezentant al FDSC etc - şi a beneficiat 
de sprijin şi consultanţă din partea unor ambasade - SUA, Franţa, Germania.

2001 - apare Legea nr.544/12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public.
Legea liberului acces la informaţiile de interes public, lege a transparenţei, permite şi 
asigură accesul fiecărui cetăţean la toate informaţiile deţinute de instituţiile publice. 
Existenţa  acestei  legi  nu  era  posibilă  fără  colaborarea  şi  sprijinul  organizaţiilor 
neguvernamentale cu care am lucrat la elaborarea proiectului de lege - iniţial, Eugen 
Vasiliu,  senator,  intenţiona  să  promoveze  o  asemenea  lege  -  la  îmbunătăţirea  şi 
susţinerea lui în comisiile de cultură ale Parlamentului. Proiectul a fost completat şi 
de amendamente ale unui proiect similar al Guvernului de la vremea aceea, iniţiat şi 
susţinut de Vasile Dâncu.

Adresez mulţumiri, în primul rând, Centrului de Jurnalism Independent, în special d-
nei. Ioana Avadani, d-lui. Cristian Pârvulescu de la Prodemocraţia, d-lui Mircea Toma 
de la Agenţia de Monitorizare a Presei,  Societăţii  Academice Române, d-nei Alina 
Mungiu , organizaţiei
Transparency  International  şi  altor  organizaţii  prezente  activ  la  promovarea  legii. 
Proiectul de lege a beneficiat de o campanie de sensibilizare şi infomare a publicului 
prin spoturi tv şi radio concepute şi realizate cu alte organizaţii neguvernamentale şi 
profesonişti privati . Le mulţumesc Elsei şi lui Răzvan Exarhu şi d-lui Păunescu de la 
Castel Film. 

Datorită acestei legi artiştii, managerii culturali şi ONG culturale pot fi la curent cu 
toate  informaţiile  deţinute  de  instituţiile  publice  de  cultură,  şi  nu  numai,  cu 
proiectele şi deciziile pe care aceste instituţii le iau şi, drept urmare, pot participa la 
îmbunătăţirea, completarea şi promovarea lor. Cu alte cuvinte, pot influenţa politicile 
publice din domeniul cultural, inclusiv din sectorul cultural independent.

Dragoş Olea, manager add

2002 - înfiinţarea add.business chance on art, prima organizaţie care şi-a propus să 
reprezinte un catalizator pentru noi  idei şi  strategii  de colaborare între artişti  şi 
organizaţii culturale, pe de o parte, şi comunitatea de afaceri pe de altă parte.
Am înfiinţat add în 2002 împreună cu 4 prieteni studenţi la marketing, sociologie şi 
artă; Procesul a durat câteva luni bune pentru că ne-am chinuit singuri să înţelegem 
legislaţia destul de stufoasă care reglementa înfiinţarea ong-urilor. Scopul este de a 
ajuta  tineri  artişti  şi  organizaţii  culturale  şi  de  a  aduce  în  atenţia  comunităţii  de 
afaceri subiecte precum valoarea culturii contemporane şi oportunităţi de susţinere a 
artelor. Chiar înainte de înfiinţarea formală am avut ocazia să începem un parteneriat 
pe  termen  lung  cu  Aurora  Kiraly  care  abia  lansase  Galeria  Nouă;  experienţa  s-a 
dovedit un playground perfect pentru a experimenta tot felul de idei fresh, dar şi un 
crash course în arta contemporană vizuală; Au urmat alte proiecte long-term: studiul 
despre sponsorizare în cultură, introducing marketing to cultural organisations, serii 
de articole sau biblioteca add knowledge etc.  
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Fast-forward 9 ani:  actori culturali  independenţi sunt cam sleiţi  de lupta continuă 
pentru  supravieţuire,  viziunea  noastră  despre  utilizarea  marketingului  în  artă  şi 
despre sponsorizarea în cultură este infinit mai sofisticată, dar nu-i un lucru tocmai 
util  într-un  context  de  criză  economică  continuă în  care  aproape orice  argument 
pentru arta contemporană păleşte în faţa lipsei de imaginaţie şi de curaj a majorităţii 
managerilor  din  business.  Între  timp  am  explorat  diversele  noastre  interese  de 
research  şi  creative  în  formule  precum  Rozalb  de  Mura  sau  recentele  KILOBASE 
BUCHAREST  sau  Apparatus  22;  legat  de  add  rămânem  în  continuare  idealişti  şi 
înverşunaţi pentru idei progresiste şi neinstrumentale content wise în relaţia artă - 
business.
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