
Propuneri pentru îmbunătăţirea modului de 
co-finanţare a proiectelor Cultura 2007-2013

În atenţia Domnului Ministru Kelemen Hunor
În atenţia Doamnei Director Ana Dovleac, Direcţia Buget, Finante, Contabilitate
În atenţia Doamnei Iulia Jugănaru, Consilier
În atenţia Doamnei Corina Panaitopol, Consilier, Compartimentul Afaceri Europene

Bucureşti, 26 martie 2012

Stimaţi domni, 
Stimate doamne,

Coaliţia Sectorului Cultural Independent este o reţea de organizaţii culturale 
neguvernamentale, artişti şi manageri culturali, fondată în 2010, care îşi propune să susţină şi 
să promoveze interesele sectorului cultural privat în relaţie cu autorităţile publice. Miza 
noastră este promovarea drepturilor operatorilor culturali independenţi la finanţarea publică, 
iar valorile noastre sunt transparenţa decizională şi consultarea operatorilor culturali în luarea 
deciziilor în cultură. 

Vă supunem în continuare atenţiei o listă de propuneri care vizează îmbunătăţirea 
programului de co-finanţare a proiectelor culturale declarate câştigatoare de către Uniunea 
Europeană. Consideram extrem de importantă decizia din 2011 a MCPN de a lansa un 
concurs de proiecte public pentru finanţările nerambursabile acordate în cadrul programului 
Cultura 2007-2013 şi sperăm că problemele ridicate mai jos vor fi analizate si soluţionate 
conform legislatiei in vigoare. 

Iată câteva teme majore asupra cărora s-au oprit mai mulţi operatori culturali beneficiari ai 
co-finanţării din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional: 

1. Transparenţa cu care este dezvoltat programul de co-finanţare pentru sprijinirea 
participării operatorilor culturali la Programul Cultura 2007-2013. 

a. Recomandăm anunţarea oportunităţii de înscriere în competiţia pentru obţinerea co-
finanţării cu cel puţin 30 de zile înaintea termenului limită până la care pot fi depuse de către 
operatorii culturali dosarele cu propunerile de proiecte. Modalitatea în care a fost anunţat 
concursul în 2011 nu a fost realizat în conformitate cu Ordonanţa nr. 2 /2008, punctul 6, unde 
aceasta prevede ca – „În cazul organizării unei singure sesiuni de selectie, organizarea 
acesteia se va anunţa în termen de 30 de zile de la data publicarii legii bugetare anuale”. 
Timpul pus la dispozitia celor interesaţi să depună dosare de candidatură nu a fost corelat cu 
termenele în care acte publice pot fi puse la dispozitia solicitanţilor (de ex. certificatul de 
atestare fiscală se eliberează în termen de minim 5 zile lucrătoare de către Administraţiile 



financiare).

b. Recomandăm publicarea anunţului cu privire la competiţia deschisă într-o formă tip 
comunicat de presă pe situl Ministerului Culturii şi promovarea sa corespunzătoare, inclusiv 
în parteneriat cu Punctul de Contact Cultural al României.

c. Recomandăm desemnarea unei persoane/echipe în cadrul Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional care, atât în perioada dintre lansarea anunţului cu privire la concursul 
deschis, cât şi ulterior, pe perioada de jurizare şi derulare a contractului, să asigure 
informaţiile necesare, corecte şi la obiect, cu privire la condiţiile programului de co-finanţare 
şi stadiul fiecărui contract în parte.

2. Garantarea co-finanţării din partea MCPN pe întreaga durată a proiectului sprijinit 
financiar din Programul Cultura 2007-2013.

Recomandăm ca pentru acele proiecte care au fost acceptate pentru co-finanţare din 
partea MCPN, să se încheie contracte cadru multi-anuale, care să acopere participarea 
operatorului cultural din România la proiectul European pe întreaga sa perioadă de 
desfăşurare. Un astfel de contract se încheie deja de către Institutul Cultural Român, în cadrul 
Programului Cantemir, iar această bună practică ar putea fi preluată de către MCPN. Această 
recomandare este compatibilă în continuare cu realizarea unui decont anual către MCPN, 
însoţit de un raport narativ şi financiar.

3. Realizarea decontului pe baza unor informaţii şi cerinţe clare şi cunoscute în avans de 
operatorii culturali, fără prezumţia de infracţiune, suspiciune şi nevoia de explicaţii 
supradimensionate pentru fiecare categorie din bugetul proiectului.

a. Recomandăm realizarea unui ghid detaliat al decontului, care să reflecte prevederile 
legale, iar acolo unde nu există reglementări clare, să nu încarce substanţial volumul de 
muncă al operatorului cultural prin cererea unor informaţii redundante şi să răspundă nevoii 
de colaborare între finanţator şi finanţat pentru buna derulare a proiectului. Apreciem că 
ghidul de decont inclus în normele metodologice care au reglementat funcţionarea sistemului 
de finanţare în 2011 a fost incomplet, dovadă stînd modalitatea de decont care a adus cerinţe 
suplimentare faţă de cele listate în norme. 

b. Recomandăm publicarea ghidului complet de decont o dată cu lansarea anunţului 
concursului de co-finanţare, pentru ca operatorii culturali să ştie de la început nu doar care 
sunt condiţiile de solicitare şi contractare şi să poată să facă o estimare cât mai aproape de 
realitate a timpului şi necesarului de care este nevoie a fi investit pe perioada contractului 
pentru colectarea documentelor, pentru raportare şi decont.

4. Sincronizarea rapoartelor narative şi financiare pentru realizarea decontului, dar şi a 
perioadei de cheltuieli eligibile cu calendarul finanţărilor europene şi cu calendarul de 
activităţi al fiecărui proiect în parte.

a. Recomandăm cu insistenţă necesitatea eligibilităţii cheltuielilor efectuate în prima 
parte a anului, fapt imposibil conform procedurilor actuale, prin care co-finanţarea este 
anunţată târziu în an, iar contractul încheiat nu prevede considerarea cheltuielilor din proiect 
deja efectuate drept eligibile pentru decont, nici măcar ca parte a co-finanţării. Această 
situaţie poate produce dificultăţi mari de îndeplinire a angajamentului de co-finanţare din 
partea organizaţiilor şi este necesară găsirea unor soluţii viabile. 

b. Recomandăm lansarea competitiţiei pentru co-finanţare în luna martie, când 
Comisia Europeană estimează anunţarea proiectelor selectate şi, deci, este posibil şi pentru 
aplicanţii români să depună cererea de co-finanţare la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional. Pentru aplicanţii care au avut în anul anterior un contract (simplu sau cadru) 
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încheiat cu MCPN pentru co-finanţarea activităţilor din proiectul European, recomandăm o 
evaluare formală a măsurii în care decontul s-a realizat în bune condiţii şi, ulterior, dacă este 
cazul, prelungirea asigurării co-finanţării cu începere din primele zile ale lunii ianuarie. În 
cazul în care MCPN organizează selecția de proiecte în luna martie, operatorii culturali 
români, coordonatori sau parteneri în proiectele declarate câștigatoare de către Comisia 
Europeană în anul respectiv pot fi considerați candidați eligibili până la așteptarea semnării 
contractelor cu UE, în baza documentelor proiectului și a confirmării selectării proiectului. 
Din cauza birocrației europene, semnarea contractelor durează până la 2 luni de la afișarea 
rezultatelor, iar în acest moment sunt eligibili doar candidații care au deja contractele 
semnate cu Uniunea Europeană.

5. Armonizarea condiţiilor de realizare a bugetului, eligibilitate a cheltuielilor şi decont 
la MCPN cu cele prevăzute la nivel european în Programul Cultura. 

a. Recomandăm ca toate costurile acceptate în bugetul european să fie eligibile şi 
pentru MCPN, iar acelea care nu pot fi finanţate din banii MCPN ca urmare a unor prevederi 
specifice legislaţiei româneşti, să fie acceptate ca şi co-finanţare a operatorului cultural care 
depune solicitarea.

b. Recomandăm eliminarea condiţiei traducerilor autorizate pentru bonurile, 
chitanţele şi facturile din proiect. În cazul în care această prevedere este menţinută, să fie 
aplicată doar cu privire la limbi altele decît cele de circulaţie internaţională (engleza sau 
franceza), iar costul acestor traduceri să fie eligibil la decontul aferent finanţării oferite de 
minister. 

c. Recomandăm încheierea contractului dintre MCPN şi operatorul cultural astfel 
încât documentele eligibile pentru proiectul european să fie eligibile şi la decontul MCPN – 
să nu fie pusă condiţia ca, de exemplu, contractele cu colaboratorii să fie făcute doar pe 
perioada finanţării MCPN – dacă aceste contracte au fost semnate mai devreme de contractul 
cu MCPN ele sunt valabile în cadrul proiectui şi ar trebui deci să fie considerate eligibile şi 
pentru MCPN.

d. Recomandăm să fie eliminată formularea legată de co-finanţarea cu minim 10% din 
surse proprii, întrucât co-finanţarea de 10% de care beneficiarul trebuie să facă dovadă este 
asigurată din grantul european, ceea rezultă din documentele doveditoare ale participării sale 
la proiectul european.

e. Recomandăm respectarea prevederilor legale care spun că achiziţiile cu o valoare 
sub 15.000 EUR se fac prin “achiziţie directă pe baza prospecţiei pieţei”. În prezent MCPN 
cere 3 oferte şi proces verbal de selecţie pentru orice tip de serviciu, fapt ce îngreunează în 
mod inutil procedura.

f. Recomandăm în cazul contractelor cu ONG-uri acceptarea ca eligibile a 
contractelor dintre solicitant şi proprii angajaţi ai organizaţiei. În prezent această practică nu 
este permisă – ceea ce e probabil o interpretare a legii care spune că angajaţii instituţiilor 
publice nu pot cumula salarii de pe diferite proiecte. Aplicarea acestei cerinţe, însă, în cazul 
ONG-urilor, nu este conformă realităţii funcţionării acestora, astfel de proiecte reprezentând 
de fapt pentru acestea unica sursă de plată pentru echipă. Practic, conceptul de “angajat 
permanent”, pentru cei care lucrează în ONG-uri este asigurat exclusiv din cumularea 
veniturilor din mai multe programe, proiecte, acţiuni. 

g. Recomandăm agrearea plafonului de diurnă internă şi externă conform plafonului 
european. Legea românească permite acest lucru, cum demonstrează de exemplu cazul 
proiectelor finanţate prin Programele UE administrate de Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. 

h. Recomandăm acceptarea la decont a cheltuielilor administrative şi de comunicare 
într-un procent de 20% conform legislaţiei în vigoare care prevede că aceste cheltuieli pot fi 
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decontate într-un cuantum de maxim 20% din totalul bugetului. 

6. Păstrarea limbii originale a documentelor oficiale ale proiectului european la care ia 
parte solicitantul român al co-finanţării MCPN.

Dat fiind faptul că documentele europene sunt standard, recomandăm MCPN să 
realizeze prin mijloace proprii o traducere oficială a acestor documente, care să fie dată 
operatorilor culturali pentru a o completa. Cheltuielile asociate acestor traduceri sunt mari, 
timpul necesar procurării originalelor şi realizării acestora este de asemenea o resursă care în 
momentul de faţă este irosită fără un temei suficient. În acest sens Punctul de Contact 
Cultural poate oferi și confirma informațiile oficiale legate de toate proiectele care implică 
organizatori români selecționate în cadrul programului Cultura 2007-2013. 

Alăturăm în anexă o serie de observaţii făcute direct pe textul Normelor Metodologice în 
vigoare în 2011 şi ne manifestăm speranţa că propunerile de mai sus şi cele din anexă vor fi 
luate în consideraţie în revizuirea modului de funcţionare a sistemului de co-finanţare a 
proiectelor Cultura 2007-2013.

Vă stăm la dispoziţie pentru orice lămuriri suplimentare. 

Cu deosebită stimă, 

Coaliţia Sectorului Cultural Independent
Echipa de coordonare: Raluca Pop (MetruCub – Resurse pentru Cultură), Ştefania Ferchedău 
(artsf)
Consiliul: Rariţa Zbranca (Fundaţia AltArt), Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor), 
Cristina Modreanu (scena.ro), Miki Branişte (Asociaţia Colectiv A), Octav Avramescu 
(Asociaţia Jumătatea Plină), Alina Şerban (Centrul de Introspecţie Vizuală), Dragoş Olea 
(Asociatia add)
Contact: coalitia@artsf.ro | 0744 399 767 | coalitiasectoruluiculturalindependent.wordpress.com
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