
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Înființată în martie 2010, Coaliţia Sectorului Cultural Independent (CSCI) este o reţea de organizaţii culturale 
neguvernamentale, artişti şi manageri culturali, care îşi propune să susţină şi să promoveze interesele sectorului 
cultural privat în relaţie cu autorităţile publice. Coaliţia derulează activităţi de monitorizare şi campanii de 
advocacy şi lobby, realizează studii, rapoarte şi evaluări privind situaţia sectorului cultural din România, şi este un 
partener activ de dialog în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice din cultură. CSCI este formată din 12 
organizaţii şi manageri culturali şi are peste alţi 15 susţinători.  
 
Coaliția este o structură coordonată de un consiliu format din 5-7 membri autorizați să-i reprezinte interesele în 
conformitate cu misiunea și obiectivele declarate, și o echipă de 2 membri responsabili de activitățile curente, 
desemnată periodic pentru o perioada de 6 luni. 
 
 
CALENDAR ACTIVITATI 2010-2011 
 
31 august 2011 -  CSCI trimite AFCN  o opinie cu privire la licitatia de proiecte 2011, semnalind problemele 
intimpinate si facind recomandari de corectare a acestora in sesiunile viitoare 
 
1 august 2011 – CSCI trasmite Ministerului Culturii și Patrimoniului Național o scrisoare de sustinere cu privire la 
demersul AFCN pentru imbunatirea mecanismului de colectare a fondurilor speciale de la operatorii economici 
catre bugetul Administratiei Fondului Cultural National 
 
mai 2011 – AFCN lanseaza licitatia de proiecte culturale pe baza noilor Norme Metodologice. Coalitia trimite o 
scrisoare de raspuns in care apreciaza faptul ca o serie dintre recomandarile facute au fost integrate in norme si 
semnealeaza problemele care se perpetueaza.  
 
20 aprilie 2011 – Reprezentantii Coalitiei se intalnesc cu conducerea Institutului Cultural Roman pentru 
discutarea recomandarilor inaintate. ICR urmeaza sa propuna o varianta amendata a documentelor care 
reglementeaza functionarea Programului Cantemir in urmatoarele doua luni pentru a continua dialogul cu 
Coalitia.  
 
14 martie 2011 – Coalitia primeste de la AFCN un raspuns cu privire la stadiul de aprobare al Normelor 
Metodologice in format amendat in urma sedintei Consiliului AFCN din februarie, si estimarea ca acestea vor fi 
aprobate la finalul lunii martie 
 
28 februarie 2011 – Pe baza raspunsurilor primite la chestionar, o echipa de lucru a Coalitiei realizeaza un 
material extensiv de recomandari si solutii realiste cu privire la imbunatatirea functionarii Programului Cantemir, 
adresate Institutului Cultural Roman.  
 
ianuarie - februarie 2011 – Coalitia depune scrisori cu privire la reluarea dialogului cu AFCN si MCPN, reluand 
temele de discutie ramase fara raspuns in urma recomandarilor discutate in septembrie 2010.  
 
28 ianuarie 2011 –  Demersurile de advocacy ale Coalitiei continua cu o initiativa ce vizeaza imbunatatirea 
functionarii Programului Cantemir al Institutului Cultural Roman. Se lanseaza operatorilor culturali invitatia de a 
raspunde la un chestionar cu privire la functionarea acestui program.  
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decembrie 2010 - ianuarie 2011 – Coaliţia nu a primit niciun răspuns cu privire la componenţa Consiliului AFCN. 
Coaliţia nu a primit nicio reacţie oficială despre modificare normelor sau schimbarea comportamentului 
instituţional al instituţiei în ce priveşte procesul de consultare şi alte aspecte ale activităţii acesteia, care nu 
necesită schimbarea legislaţiei pentru a fi puse în aplicare. Coaliţia se reorganizează si isi planifica agenda de 
actiuni pentru 2011.  
 
august-septembrie 2010 – Administraţia FCN invită Coaliţia să facă propuneri pe textul normelor metodologice 
pentru concursul de propuneri de proiecte culturale şi are loc o comunicare intensă în acest sens între 
reprezentanţii instituţiei şi membrii Coaliţiei. Doar o parte dintre modificări sunt acceptate de AFCN şi se emite 
promisiunea de a fi comunicate Consiliului AFCN, la întîlnirea din 20 septembrie, pentru un aviz consultativ. 
Modificările privesc nu doar schimbări ale normelor, ci şi aspecte generale cum ar fi comunicarea cu operatorii 
culturali. 
 
septembrie 2010 – Bogdan Georgescu reprezintă Coaliţia la şedinta din 20 septembrie a Consiliului AFCN, unde 
propune o serie de modificări care ţin de competenţa Consiliului AFCN: stabilirea priorităţilor de finanţare şi 
selecţia evaluatorilor. 
 
septembrie 2010 – Coaliţia propune domnului Ministru Kelemen Hunor ca artistul Mircea Nicolae să facă parte 
din Consiliul AFCN. 
 
august 2010 – Consiliul AFCN invită Coaliţia să propună un reprezentant în cadrul Consiliului şi să susţină 
propunerile de modificare a normelor de concurs la întâlnirea Consiliului din 20 septembrie 2010. În aceeaşi 
perioadă, Administraţia FCN invită Coaliţia să propună schimbări concrete pe text, care să fie prezentate la 
întîlnirea din septembrie a Consiliului AFCN 
 
29 iulie 2010 – Coaliţia depune solicitări de aflare a informaţiilor de interes public conform Legii 544/2001, 
informaţii despre cheltuirea fondului de urgenţă al MCPN, AFCN, ICR şi CNDB în 2009 şi 2010. Au răspuns în 
termen legal AFCN, ICR şi CNDB. Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a depăşit perioada stabilită prin 
lege şi nu a trimis nicio estimare a termenului în care va fi oferită informaţia 
 
4 iunie 2010 – Este finalizată minuta întâlnirii din 28 mai şi este înaintată Consiliului AFCN, pentru a fi discutată 
cu prilejul întîlnirii de lucru din 7 iunie 2010 
 
28 mai  2010 – La invitaţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional, Coaliţia participă la o întâlnire de înaintare a 
unor propuneri de îmbunătăţire a normelor de concurs pentru proiectele culturale, a strategiei de finanţare a 
instituţiei şi de cadrului general de susţinere financiară a activităţii artistice 
 
20 aprilie 2010 – Administraţia Fondului Cultural Naţional lansează sesiunea de concurs  pentru proiecte 
culturale I/2010. 
 
19 aprilie 2010 - Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional anunţă lansarea concursului de proiecte culturale 
AFCN la 20 aprilie pe normele de concurs şi ariile tematice valabile din 2009 şi, cu aceeaşi dată, lansarea unei 
noi dezbateri publice în vederea modificării Normelor Metodologice pentru concursul de propuneri de proiecte 
culturale finanţate de AFCN. 
 
19 martie 2010 – Prima întâlnire de constituire a Coaliţiei. Este redactată şi lansată petiţia pentru AFCN, depusă 
apoi pe 23 martie. 
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Consiliul CSCI 2011: Octav Avramescu (Asociatia Jumatatea Plina), Miki Braniste (Asociatia Colectiv A) 
Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), Cristina Modreanu (scena.ro), Dragos Olea (Asociatia ADD), 
Rarita Zbranca (Fundatia AltArt) 
 
Echipa de coordonare CSCI: Raluca Pop & Stefania Ferchedau 
 
Membri CSCI  
Octav Avramescu (Asociatia Jumatatea Plina), Miki Braniste (Asociatia Colectiv A), Ştefania Ferchedău (artsf),  
Kinga Kelemen (Asociaţia GroundFloor Group), Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), Cristina 
Modreanu (ARPAS, Scena.ro), Dragos Olea (Asociatia ADD), Mihaela Onea (Asociaţia ArtAct), Raluca Pop 
(banipentruarte), Alina Şerban (Centrul de Introspecţie Vizuală), Rarita Zbranca (Fundatia AltArt / Fabrica de 
pensule) 
 
Susţin Coaliţia: Andrei Ioniţă (retART / veiozaarte), David Schwartz (tangaProject), Voicu Rădescu (Green 
Hours), Silvia Cazacu (Banlieues d’Europ’est), Maria Drăghici şi Irina Gadiuta (laBOMBA – Centrul Comunitar 
pentru Educaţie şi Arta Activă, Inițiativa Ofensiva Generozității), Vasile Ernu, scriitor, Dan Victor (Asoc. Culturala 
UNDA ‡ART), Suzana Dan (organizator Noaptea Galeriilor Bucureşti), Daria Dumitrescu (Asociația SABOT, Cluj-
Napoca), Corina Oprea (Creative Producer, București/Stockholm), Dan Brad (pictor), Ion Gabriel Pusca 
(Asociația Culturală Adsum), Mircea Nicolae (artist), Minodora Irimia (Asociaţia Odaia Creativă), Radu Iacoban 
(actor), Adriana Chiruţă (Asociaţia ArtHoc) 
 
 
 
Info & contact: Raluca Pop, Stefania Ferchedau 
http://coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com/  
coalitia@artsf.ro 
0744 399 767, 0740 300 124 
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