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Programele şi subprogramele bugetare ale Ministerului Culturii şi Cultelor
PROGRAM BUGETAR I

PROGRAM BUGETAR II

ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII
ADMINISTRATIVE ŞI
CONSOLIDAREA CADRULUI
LEGISLATIV

ELABORAREA ŞI APLICAREA
POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN
DOMENIUL CULTURII

SUBPROGRAME

Promovarea, protejarea şi punerea
în valoare a creaŃiei contemporane
şi a diversităŃii culturale
Promovarea culturii româneşti în
lume şi promovarea culturilor
străine în România

ELABORAREA ŞI APLICAREA
POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR ÎN
DOMENIUL CULTELOR

Sprijin financiar pentru
salarizarea personalului de cult

AlocaŃii bugetare pentru
salarizarea personalului din
învaŃamântul teologic
neintegrat

SUBPROGRAME

Protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naŃional

PROGRAM BUGETAR III

Lăcaşurile de cult – centre
spirituale ale comunităŃii

SusŃinerea instituŃiilor subordonate
Reabilitarea monumentelor istorice
şi modernizarea instituŃiilor publice
de cultură din România
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PROGRAM BUGETAR I: ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE ŞI
CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV
Obiective generale
a. Întărirea capacității instituționale a Ministerului Culturii și Cultelor de a formulare a politicilor
publice și de planificare strategică
b. Eficientizare comunicării interne și externe
c.

Îmbunătățirea cadrului normativ din sfera de competență

Componentele care intră în alcătuirea prezentului program bugetar sunt următoarele:
A.
B.
C.
D.
E.

Managementul resurselor umane, servicii deconcentrate, parteneriate teritoriale
Politici publice
Afaceri europene
Achiziții publice, dezvoltare, administrativ
Audit public intern

A. Managementul Resurselor Umane, Servicii Deconcentrate, Parteneriate
Teritoriale
1. Analiza situaŃiei actuale
Potrivit prevederilor legale aplicabile atât funcŃionarilor publici cât şi personalului contractual în
domeniul formării profesionale, respectiv Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcŃionarilor public,
republicată şi Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, este asigurat
accesul personalului din aparatul propriu al ministerului la programe de formare profesionale şi formare
specializată organizate de instituŃii cu atribuŃii în domeniu, respectiv de Institutul NaŃional de
AdministraŃie, Institutul European Român, OK Service SRL etc., precum şi de instituŃii de învăŃământ
superior pentru programe de formare specializată sau master.
Participarea personalului la cursurile de formare profesională şi formare specializată se asigură
în funcŃie de nevoia de pregătire profesională identificată de conducătorii ierarhici direcŃi pentru
personalul aflat în subordine. Acest criteriu stă la baza propunerilor anuale de cursuri de formare sau
specializare transmise de fiecare şef ierarhic DirecŃiei Managementul Resurselor Umane, Servicii
Deconcentrate, Parteneriate Teritoriale din cadrul ministerului, propuneri în funcŃie de care se
elaborează planul de formare profesională a personalului ministerului.
2. Obiective specifice
•

Formarea, creşterea şi dezvoltarea competenŃelor profesionale ale personalului.

•

Însuşirea de cunoştinŃe generale şi specifice necesare derulării activităŃilor curente ale personalului.

•

Facilitarea procesului de adaptare a personalului la schimbările provocate de modernizarea
activităŃii în administraŃia publică.

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Participarea personalului Ministerului Culturii şi Cultelor la cursuri de pregătire profesională;
Rezultate:
1.1. Creşterea numărului de participanŃi la cursuri de pregătire profesională pentru îmbunătăŃirea
performanŃelor profesionale;
1.2. Diversificarea domeniilor de pregătire profesională a personalului din cadrul instituŃiei.

4

Ministerul Culturii şi Cultelor

Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

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 profesională
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

70

90

90

90

trimestrial
MCC
Centralizare
la
nivelul
DirecŃiei
Managementul Resurselor Umane, Servicii
Deconcentrate, Parteneriate Teritoriale
An: 2007

Valoare: 70

evoluŃiei
Crescătoare

Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

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
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

16
trimestrial
MCC
Centralizare
la
nivelul
DirecŃiei
Managementul Resurselor Umane, Servicii
Deconcentrate, Parteneriate Teritoriale
An: 2007
Crescătoare

18

18

18

Valoare: 16

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
În domeniul formării resurselor umane, instituŃiile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, prevăzute în anexa nr.2 la H.G. Nr.78/2005, 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.

B. Politici Publice
1. Analiza situaŃiei actuale
Unitatea de politici publice din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor a fost înfiinŃată în baza
Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central. Unitatea se află în subordinea Secretarului
general şi se regăseşte ca departament distinct în cadrul organigramei ministerului. De la data înfiinŃării
sale, la începutul anului 2006, şi până în prezent, membrii acestei unităŃi au sprijinit şi coordonat
procesul de elaborare a trei propuneri de politici publice, după cum urmează:
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- propunere de 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 - avizată favorabil;
- propunere de politică publică privind creşterea calităŃii vieŃii în mediul rural şi mic urban din
perspectiva serviciilor culturale - avizată favorabil cu modificări;
- propunere de politică publică privind digitizarea resurselor culturale naționale și crearea Bibliotecii
Digitale a României - avizată favorabil;
De asemenea, UPP a elaborat, în colaborare cu direcŃiile de specialitate ale MCC, proiectul
Strategiei pentru descentralizare în domeniul culturii.
Descentralizarea vizează instituŃiile de spectacole şi instituŃiile muzeale care încă se
subordonează autorităŃii centrale şi care răspund nevoilor culturale exprimate de membrii
colectivităŃilor locale. Pe lângă aceste instituŃii vizate de descentralizare, este necesară şi o
restructurare a instituŃiilor deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor – actualele direcŃii judeŃene
pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naŃional.
Pornind de la cele zece judeŃe-pilot selectate în cadrul Componentei 1 a proiectului de înfrăŃire
instituŃională PHARE RO2004/IB/OT/01 Coordonarea procesului de descentralizare şi deconcentrare de
către administraŃia centrală, MCC a selectat trei judeŃe-pilot (Cluj, Dolj, Mureş) pentru derularea
strategiei de descentralizare. JudeŃele mai sus menŃionate au fost selectate pe baza existenŃei unor
instituŃii publice de cultură aflate încă sub autoritatea MCC şi care ar putea fi transferate în subordinea
autorităŃilor locale.
2. Obiective specifice
•
•

ÎmbunătăŃirea procesului de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice în domeniul
culturii şi cultelor.
Eficientizarea planificării şi managementului strategic la nivel instituŃional.

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Acțiune: 1. Planificarea strategică a inițiativelor din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor.
Rezultat: 1.1. Documente de politici publice (Propuneri de politici publice, planuri de acțiune, strategii)
elaborate.
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de documente de
politici publice aprobate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de timp
dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Politici publice elaborate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

3
anual
MCC
Centralizare la nivel UPP
An: 2007

3

2009

2010

4

4

Valoare: 3

Crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Unitatea de Politici Publice are următoarele atribuții :
• asigură consultanță departamentelor de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Cultelor în ceea
ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;
• monitorizează respectarea procedurilor adoptate prin H.G. nr.775/14.07.2005 în cadrul Ministerului
Culturii si Cultelor;
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• asigură transmiterea propunerilor de politici publice Unității de Politici Publice din cadrul Secretariatul
General al Guvernului;
• elaborează rapoarte de monitorizare si evaluare cu privire la politicile publice inițiate şi implementate
la nivelul Ministerului Culturii si Cultelor, în colaborare cu departamentele de specialitate.

C. Afaceri Europene
1. Analiza situaŃiei actuale
Unitatea de Afaceri Europene este compartimentul din cadrul Ministerului care gestionează
ansamblul problematicii UE, principalele sale activităŃi vizând îndeplinirea obligaŃiilor din domeniul
cultural ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene. UAE asigură astfel
participarea Ńării noastre la deciziile, acŃiunile şi programele comunitare, menŃinând totodată legătura
dintre instituŃiile europene şi autorităŃile naŃionale din aria de competenŃă.
Activitatea UAE presupune atât relaŃia cu instituŃiile comunitare europene (Comisia Europeană,
Consiliul UE, AgenŃia Executivă pentru EducaŃie, Audiovizual, Cultură), precum şi cu instituŃii naŃionale
cum ar fi Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Afaceri Europene, Secretariatul General al
Guvernului, Consiliul ConcurenŃei, Centrul NaŃional al Cinematografiei, Consiliul NaŃional al
Audiovizualului, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. De asemenea, UAE colaborează şi cu alte
organisme internaŃionale şi regionale (CoE, CEI, OCEMN, UNESCO etc.), în limita în care în cadrul
acestora sunt abordate tematici comune sau similare celor dezbătute la nivel UE.
Dintre domeniile principale în care UAE şi-a adus contribuŃia, prin urmărirea respectării
dreptului comunitar şi a normelor europene subsecvente, menŃionăm: diversitatea culturală şi dialogul
intercultural, ajutorul de stat, patrimoniul cultural, audiovizualul, drepturile de autor. În ultimii doi ani,
Unitatea de Afaceri Europene a contribuit la participarea României la implementarea proiectelor şi
acŃiunilor din cadrul Anului European al Dialogului Intercultural, precum şi la demararea acŃiunilor de
promovare naŃională a programului comunitar Europa pentru CetăŃeni.
2. Obiective specifice
Dintre obiectivele specifice UAE, menŃionăm:
1. desfăşurarea activităŃilor legate de procesul participării României, în calitate de stat membru al
UE, la activităŃile instituŃiilor comunitare;
2. gestionarea dosarelor de probleme aflate pe agenda Comisiei Europene şi a PreşedinŃiilor Uniunii
Europene, precum şi formularea poziŃiilor României în cadrul sesiunilor Consiliului UE;
3. urmărirea punerii în practică, la nivelul ministerului, a obligaŃiilor ce revin acestuia pe linia
afacerilor europene şi a acquis-ului comunitar;
4. armonizarea cadrului legislativ naŃional cu dreptul comunitar şi urmărirea respectării
angajamentelor asumate de România în plan cultural;
5. participarea la fundamentarea strategiilor şi planurilor de dezvoltare durabilă în domeniul culturii
referitoare la problematica afacerilor culturale, patrimoniului, drepturilor de autor,
audiovizualului şi diversităŃii culturale, prin corelarea iniŃiativelor naŃionale cu cele comunitare;
6. formularea de propuneri şi observaŃii privind iniŃiativele legislative şi proiectele de acte normative
transmise de Departamentul pentru RelaŃia cu Parlamentul, precum şi de alte autorităŃi publice
centrale, ce au incidenŃă în domeniul afacerilor europene şi în cel al acquis-ului comunitar în
materie;
3. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
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4. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Principalele sarcini ale UnităŃii de Afaceri Europene constau în:
1. pregătirea contribuŃiei României în domeniul cultural la sesiunile Consiliului Uniunii Europene şi
pentru grupurile de lucru din cadrul acestuia: CAC (Cultural Affairs Committee - Comitetul de
Afaceri Culturale), AVP (Audiovisual Working Party – Grupul de lucru în probleme de audiovizual),
COPYRIGHT;
2. reprezentarea MCC în grupurile de lucru ale Comisiei Europene;
3. reprezentarea MCC la Grupul de Lucru Cultură al IniŃiativei Central Europene, la lucrările
Comitetului Director pentru Cultură (CDCULT) al Consiliului Europei - ca supleant, precum şi la
Grupul de Lucru pentru Cultură al OCEMN;
4. reprezentarea interesele României în cadrul Comitetului de Management al Programului „Europa
pentru CetăŃeni” şi în Comitetul Consultativ al statelor membre pentru programul „Anul European al
Dialogului Intercultural”;
5. urmărirea priorităŃilor PreşedinŃiilor Uniunii Europene şi a planurilor de lucru elaborate de acestea;
6. participare la acŃiunile din marja PreşedinŃiilor UE;
7. asigurarea contribuŃiei MCC la procesul de coordonare interinstituŃională pentru participarea
României, în calitate de stat membru cu drepturi depline, la activităŃile UE;
8. elaborarea de sinteze, note de informare şi consiliere, acordarea de consultanŃă în probleme
specifice direcŃiilor din minister;
9. elaborarea mandatelor pentru reuniunile de nivel înalt şi a instrucŃiunilor MCC către ReprezentanŃa
Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană
Mecanismele de implementare:

1. Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene
- Programele comunitare „Cultura 2007”, „Media 2007” şi „Europa pentru CetăŃeni”, ca şi proiectul
naŃional Puzzle din cadrul Anul European al Dialogului Intercultural sunt derulate prin intermediul
Centrului de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene – instituŃie de specialitate subordonată
Ministerului Culturii şi Cultelor. Echipa UAE reprezintă interesele României în cadrul Comitetului de
Management al Programului „Europa pentru CetăŃeni” şi în Comitetul Consultativ al statelor membre
pentru programul „Anul European al Dialogului Intercultural”, lucrând într-o strânsă colaborare cu
Centrul de ConsultanŃă, care asigură implementarea efectivă a celor două programe menŃionate.

2. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
- respectarea şi promovarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, prin armonizarea cadrului
legislativ naŃional cu normele juridice ale Uniunii Europene;
3. Consiliul NaŃional al Audiovizualului
- completarea şi modificarea cadrului legislativ intern din domeniul audiovizualului astfel încât acesta să
corespundă cerinŃelor şi standardelor europene.

D. Achiziții publice, dezvoltare, administrativ
1. Analiza situaŃiei actuale
DirecŃia de AchiziŃii publice, dezvoltare, administrativ a fost creată ca o structură autonomă în
cadrul organigramei, conform Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcŃionarea
Ministerului Culturii şi Cultelor, republicată. DirecŃia se află în subordinea Secretarului general,
principalele sale atribuŃii făcând referire în prezent la domeniile achiziŃiilor publice şi administrativ,
tehnologiei informaŃiei, domeniul tehnic al reparaŃiilor capitale, protejării, conservării, restaurării şi
punerii în valoare a monumentelor istorice, investiŃiilor, casărilor şi a transferurilor mijloacelor fixe,
precum şi a patrimoniului public al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al unităŃilor subordonate.
Printre principalele atribuŃii ale DirecŃiei de specialitate pot fi enumerate:
- elaborarea programului anual al achiziŃiilor publice, pe baza necesităŃilor şi priorităŃilor
comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităŃii contractante, propunând şi stabilind
programul anual al achiziŃiilor publice;

8

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

- elaborarea şi aplicarea strategiei ministerului în domeniul informatic şi al tehnologiei
informaŃiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- stabilirea priorităŃilor, în vederea realizării obiectivelor de investiŃii ale Ministerului Culturii şi
Cultelor şi face propuneri de alocare a fondurilor necesare, pe obiective;
- coordonarea şi întocmirea rapoartelor despre activitatea instituŃiilor subordonate în domeniul
transmiterii fără plată şi valorificării de mijloace fixe şi obiecte de inventar, asigură cadrul legislativ şi
verifică pentru casări de mijloace fixe şi obiecte de inventar, participă 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 Culturii şi Cultelor, precum şi al unităŃilor subordonate.
2. Obiective specifice
- RefuncŃionalizarea obiectivului de investiŃii ,,Biblioteca NaŃională a României’’ prin integrarea
corpului ,,Aulei’’ în acest ansamblu;
- Transformarea ,,Sălii Palatului’’ într-un centru cultural polivalent, prin crearea unor funcŃiuni
de atracŃie socială diversă, cu flux continuu şi acces liber (librărie cu profil specific, spaŃiu destinat
expoziŃiilor, săli mici ocazionale pentru anumite tipuri de filme, sală de spectacol experimental, muzeu
de instrumente muzicale şi al istoriei festivalului George Enescu, săli de repetiŃii cu public, cafenele,
braserii);
- Transformarea actualei săli ,,Omnia’’ într-un edificiu destinat desfăşurării spectacolelor de
operetă, dimensionat pentru o capacitate de circa 480 de locuri, dotat şi amenajat corespunzător, a
cărui formă în plan şi secŃiune să asigure o bună acustică şi vizibilitate.

E. Audit Public Intern
1. Analiza situaŃiei actuale
Activitatea Compartimentului Audit public intern se desfăşoară în conformitate cu dispoziŃiile
Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului
ministrului finanŃelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activităŃii de audit public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
Activitatea principală a compartimentului de audit public intern priveşte verificarea modului de
angajare a sumelor alocate de la bugetul de stat, anul acesta fiind programate misiuni de auditare a
activităŃilor DirecŃiei AchiziŃii publice, dezvoltare, administrativ şi UnităŃii de management a proiectului.
De asemenea, sunt auditate activităŃile de evaluare a procesului de fundamentare, aprobare şi utilizare
a alocaŃiilor prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, precum şi cheltuielile privind
deplasările în Ńară şi în străinătate. DirecŃiile judeŃene pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural
naŃional Bihor şi IalomiŃa vor primi misiuni de auditare a activităŃilor economico-financiare.
Anul acesta vor mai fi efectuate misiuni de auditare a modului în care sunt cheltuite resursele
repartizate prin diferite acte normative Secretariatului de Stat pentru Culte din fondul de rezervă al
statului (HG nr. 376/ 2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de
rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea
Antim, Bucureşti, din cadrul Patriarhiei Române; HG nr. 544/ 2007 privind suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului pe anul 2007,
pentru FederaŃia ComunităŃilor Evreieşti din România.
Compartimentul audit public intern îşi exercită şi atribuŃiile de coordonare şi evaluare a
activităŃii de audit public intern organizat la nivelul instituŃiilor aflat în subordinea sau sub autoritatea
ministrului.
2. Obiective specifice
- Eficientizarea desfăşurării activităŃilor entităŃii publice în vederea unei mai bune administrări a
veniturilor şi cheltuielilor publice ;
-

Sprijinirea entităŃii publice în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse de către aceasta;
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3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune: 1.Elaborarea planului anual de audit intern, cuprinzând mai multe misiuni, grupate pe
categorii.
Rezultat: 1.1. Plan de audit întocmit
Rezultatul acŃiunii

nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de misiuni
planificate de către departamentul Audit
Public Intern
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Plan de audit întocmit
Indicatori de performanŃă
2007

2008

2009

2010

10

19

20

20

Anual
MCC
Centralizare la nivelul Compartimentului
Audit Public Intern
An: 2007

Valoare: 10

Crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Modul de îndeplinire a atribuŃiilor compartimentelor de audit intern: la nivelul M.C.C., a fost
elaborat Planul anual de audit intern pe anul 2006 in care au fost cuprinse 10 misiuni, fiind planificate 3
tipuri de misiuni astfel:
evaluarea activităŃii financiar contabile la direcŃiile judeŃene pe anul 2005(4 misiuni)
evaluarea activităŃii de audit la instituŃiile subordonate (3 misiuni)
la nivelul M.C.C. (3 misiuni):
• inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor;
• pregătirea profesională continuă a personalului;
• stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului;
La nivelul M.C.C., a fost elaborat Planul anual de audit intern pe anul 2007 în care au fost
cuprinse 10 misiuni, fiind planificate 3 tipuri de misiuni astfel:
a. evaluarea activităŃii financiar-contabile la direcŃiile judeŃene pe anul 2006 (2 misiuni);
b. evaluarea activităŃii de audit la instituŃiile subordonate (4 misiuni);
c. la nivelul M.C.C. (4 misiuni):
• gestiunea resurselor umane - organizarea concursurilor;
• gestiunea resurselor umane - salarizarea personalului peste programul normal de lucru;
• auditarea încasării, utilizării şi înregistrării veniturilor;
• auditul sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia.
Majoritatea recomandărilor formulate în rapoartele de audit public intern au fost implementate
de către entităŃile publice auditate.
Baza legală de desfăşurare a activităŃii de audit public intern:
- Legea 672/2002 privind auditul public intern;
- Normelor generale aprobate prin OMFP nr. 38/2003;
- OG nr. 37/29.01.2004 pentru completarea reglementărilor privind auditul intern, prin care s-a realizat
armonizarea prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern cu prevederile referitoare la
auditul financiar;
-

- OMFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;
- Normele privind organizarea şi exercitarea activităŃii de audit public specifice, la nivelul administraŃiei
centrale şi a instituŃiilor culturale subordonate;
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- Precizările Ministrului Economiei şi FinanŃelor – Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public
Intern.
AtribuŃiile compartimentului de audit public intern sunt:
• elaborează norme metodologice specifice entităŃii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul
UCAAPI sau al organului ierarhic superior, în cazul entităŃilor publice subordonate;
• elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
• efectuează activităŃi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar
şi control ale entităŃii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienŃă şi eficacitate;
• informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităŃii publice auditate,
precum şi despre consecinŃele acestora;
• raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităŃile sale
de audit;
• elaborează raportul anual al activităŃii de audit public intern;
• în cazul identificării unor iregularităŃi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului
entităŃii publice şi structurii de control intern abilitate.
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FinanŃarea Programului bugetar I: ÎNTĂRIREA CAPACITĂłII ADMINISTRATIVE ŞI
CONSOLIDAREA CADRULUI LEGISLATIV
mii lei

Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 10
Titlu 20
Titlu 57
Titlu 70
Titlu 81
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

12.952

25.699

32.125

35.978

37.264

43.030

6.066
6447

9.743
12.900
150
2.906

12.179
16.125
188
3.633

13.640
18.060
210
4.068

14.127
18.705
218
4.214

19.096
19.350
225
4.359

439

Estimare pe termen mediu
(2010 - 2012)
n+2
n+3
n+4
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PROGRAM BUGETAR II: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI
STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL CULTURII
Obiective generale
a. Protejarea şi promovarea patrimoniul cultural, precum şi a
contemporane şi a industriilor culturale

diversităŃii culturale, a creaŃiei

b. SusŃinerea participării cetăŃenilor la viaŃa culturală

Subprogram bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naŃional
Componentele care intră în alcătuirea prezentului subprogram bugetar sunt următoarele:
A) Monumente istorice şi arheologice;
B) Muzee, colecŃii şi garanŃii guvernamentale;
C) Patrimoniu imaterial şi aşezăminte culturale;
D) Monumente de for public, Arhitectură.

A.

Monumente istorice şi arheologie

1. Analiza situaŃiei actuale
Coordonarea activităŃilor privind protejarea monumentelor istorice în plan naŃional este
asigurată de Ministerul Culturii si Cultelor si de serviciile publice deconcentrate ale acestuia, după caz.
În momentul de faŃă, o mare parte din activitatea MCC în domeniu este reprezentată de
realizarea de documente privind exercitarea dreptului de preemŃiune, vânzări de spaŃii comerciale si
cabinete medicale, finanŃări de lucrări, interpelări, răspunsuri privind informaŃiile publice, avize la
proiecte de reglementare propuse de alte instituŃii, avize la proiecte de restaurare sau intervenŃie în
zone de protecŃie sau zone protejate Răspunsuri la solicitări ale Ministerului Culturii si Cultelor, DirecŃiei
Generale Patrimoniu Cultural NaŃional sau alte solicitări, care necesită răspuns.
Conform Listei monumentelor istorice din România, din totalul de 29.426 de Monumente
Istorice, sunt clasate 4.040 de situri arheologice, de multe ori inexact identificate în teren.
Repertoriul Arheologic NaŃional cuprinde în acest moment peste 13.000 de situri arheologice
înscrise.
În vederea unei mai exacte poziŃionări a acestor situri arheologice înscrise în LMI, MCC a
demarat un program de inventariere situri arheologice, în baza Strategiei Ministerului Culturii şi Cultelor
în domeniul arheologiei, cap. III.C.1. Inventarierea siturilor arheologice ca modalitate primordială de
protecŃie juridică a patrimoniului arheologic: III.C.1.a. Programul naŃional de implementare a unui
sistem informaŃional geografic (GIS) pentru protecŃia patrimoniului cultural naŃional imobil (arheologie
şi monumente istorice) – eGISPAT, şi derulate prin serviciile publice deconcentrate ale MCC, potrivit
deciziei conducerii DirecŃiei Generale Patrimoniu Cultural NaŃional - DirecŃia Monumente Istorice şi
Arheologie.
Nu există în acest moment o evaluare la nivel naŃional, nici regional, a stării de conservare a
siturilor arheologice din România, având în vedere că statistic, există peste 40.000 de situri, din care
cele mai multe sunt încă neidentificate.
În vederea eficientizării protejării patrimoniului arheologic, este necesară demararea unor
programe noi pentru:
-

-

monitorizare a siturilor arheologice, prin finanŃare de la bugetul de stat, sau prin colaborare cu
instituŃiile subordonate, sau prin colaborare/parteneriate cu organizaŃii non guvernamentale, şi
încurajarea voluntariatului în acest domeniu.
schimbarea mentalităŃii populaŃiei în vederea conştientizării valorii patrimoniului arheologic,
educaŃia societăŃii civile în domeniul protejării patrimoniului arheologic.
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consolidarea unui sistem informatizat de acces la informaŃii din domeniu, între MCC şi alte instituŃii
precum poliŃia, autorităŃile de mediu sau operatorii din media.
operarea unor modificări în cadrul legislativ, pentru transferarea unor activităŃi precum avizarea,
către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

Constatăm deficienŃe grave în asigurarea controlului asupra ameninŃărilor la adresa
patrimoniului arheologic, datorate atât distrugerii siturilor prin lipsa de interes a populaŃiei /
investitorilor pentru valoarea patrimoniului arheologic, ori lipsei de personal specializat în cadrul
serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, cât şi din cauza dezinteresului, cu
rare excepŃii, din partea autorităŃilor publice locale pentru respectarea legislaŃiei în domeniul protejării
patrimoniului arheologic.
A fost actualizat si completat Repertoriul Arheologic NaŃional (RAN), prin introducerea de noi
situri, corectarea şi completarea înregistrărilor anterioare prin preluarea informaŃiilor din rapoartele de
cercetare arheologice din campania 2007, fişe de sit, fise tehnice, repertorii arheologice judeŃene, Lista
Monumentelor Istorice publicată în MO (2004), respectiv anexa LMI din MO (2005) pentru a se putea
opera actualizările necesare în baza de date RAN pentru monumentele, ansamblurile şi siturile
arheologice clasate în Lista monumentelor istorice, în grupa A sau B, care se înscriu şi în Repertoriul
arheologic naŃional (conform art. 18 din Legea 258/2006 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 43/2000), prin verificarea, poziŃie cu poziŃie, a Ordinului ministrului culturii şi Cultelor nr.
2182/2005, Anexa 1, Lista monumentelor istorice 2004 - modificări şi completări (MO nr. 996
bis/10/11/2005) şi a înregistrărilor corespunzătoare din baza de date RAN, respectiv menŃionarea
scoaterii unor obiective arheologice din Lista Monumentelor Istorice şi completarea categoriei de
clasare) cu verificarea şi actualizarea categoriilor de clasare, A sau B.
A debutat şi a fost finalizat cu succes, un proiect pilot de identificare, indexare şi localizare
cartografică exactă a siturilor arheologice din Valea Mostiştei (judeŃul Călăraşi), care a permis
îmbogăŃirea cu un număr de peste 70 de situri a RAN şi au dus la localizarea exactă a altora deja
cunoscute şi înregistrate în RAN. Siturile arheologice pot fi vizualizate pe internet, atât în serverul
cartografic, unde localizarea se face prin localităŃile pe raza cărora se află, prin codului SIRUTA, cât si
într-o aplicaŃie web de tip mapserver special realizată pentru acest proiect. Proiectul a fost realizat prin
colaborare cu Muzeul CivilizaŃiei GumelniŃa din OlteniŃa, judeŃul Călăraşi.
A fost finalizat serverul cartografic on-line pentru evidenŃa arheologică, ce cuprinde date
cartografice corespunzătoare scării 1:100.000; aplicaŃia permite realizarea de hărŃi tematice arheologice
online prin utilizare informaŃiilor aflate în bazele de date RAN, şi a Cercetărilor arheologice în România
(1983 – 2005), căutarea şi localizarea siturilor arheologice prin intermediul localităŃilor pe raza cărora se
află şi selecŃii spaŃiale după diferite criterii pentru siturile arheologice; http://map.cimec.ro.
A fost actualizată periodic serverul cartografic cu informaŃiile din RAN (la momentul actual se
pot regăsi în harta digitală peste 13100 de situri arheologice si 2793 de rapoarte de cercetare din baza
de date a cercetărilor arheologice din România – perioada 1982-2005).
A fost creat un formular pentru introducerea on-line a coordonatelor geografice exacte pentru
siturile arheologice din România, (adresa web: coordonate.cimec.ro). Coordonatele geografice se
memorează într-o bază de date SQL Server 2005. Accesul la formularul de introducere a datelor
necesită înregistrare şi apoi autentificare pe bază de nume de utilizator şi parolă. Prin formularul on-line
se urmăreşte obŃinerea localizării spaŃiale exacte pentru siturile arheologice, cu scopul includerii lor în
harta digitală a României. ObŃinerea coordonatelor geografice se va putea face astfel de la distanŃă,
prin colaborare cu instituŃiile specifice din teritoriu (muzee, direcŃii de cultură, alte persoane fizice sau
juridice).
2. Obiective specifice
1. ÎmbunătăŃirea cadrului normativ existent în scopul eficientizării managementului patrimoniului
cultural naŃional imobil;
2. Creşterea nivelului de digitizare a patrimoniului cultural imobil;
3. ÎmbunătăŃirea sistemului de evidenŃă a patrimoniului cultural imobil;
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3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Rezultatul politicii:
- Protejarea, conservarea patrimoniului arheologic şi arhitectural, precum şi monitorizarea datelor
privind patrimoniul arheologic şi arhitectural
AcŃiuni:
1. Actualizarea listei monumentelor istorice
2. Actualizarea repertoriului arheologic naŃional
Rezultate:
1.1. Lista monumentelor istorice completată corespunzător.
2.1. Repertoriu arheologic naŃional actualizat.
Indicatori de performanŃă:
1.1.1. Număr de monumente istorice înscrise în listă
Rezultatul acŃiunii nr.1.1.
InformaŃii despre indicator:

Titlu: Număr de monumente istorice
înscrise în listă
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Titlu: Lista monumentelor istorice completată corespunzător
Indicatori de performanŃă
2007
29.426

2008
29.426

2009
29.426

2010
29.426

Anuală (trimestrială)
Fişe de înscriere
Centralizarea datelor din documentele
justificative ale DirecŃiei Monumente
Istorice şi Arheologie
An: 2007

Valoare: 29.426

constantă

1.1.2. Număr monumente din evidenŃa Ministerului Culturii şi Cultelor care trebuie restaurate
Rezultatul acŃiunii nr.1.1.

Titlu: Lista monumentelor istorice completată corespunzător

InformaŃii despre indicator:
Indicatori de performanŃă
Titlu: Număr monumente din evidenŃa
Ministerului care trebuie restaurate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

2007
10.000

2008
10.050

2009
10.100

2010
10.100

Anuală (trimestrială)
Fişe de înscriere
Centralizarea
datelor
din
documentele justificative ale DirecŃiei
Monumente Istorice şi Arheologie
An: 2007
crescătoare

Valoare: 10.000

1.1.3. Număr monumente istorice aflate în restaurare
Rezultatul acŃiunii nr.1.1.
InformaŃii despre indicator:

Titlu: Lista monumentelor istorice completată corespunzător

Titlu: Număr de monumente istorice
aflate în restaurare
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

Indicatori de performanŃă
2007
200

2008
200

2009
200

2010
200

Anuală (trimestrială)

Centralizarea datelor din documentele
justificative ale DirecŃiei Monumente
Istorice şi Arheologie
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An: 2007
Stagnantă

Valoare: 200

2.1.1. Număr de situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic NaŃional
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.1.
InformaŃii despre indicator:

Titlu:
Număr de situri arheologice
înscrise în Repertoriul Arheologic NaŃional
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Titlu: Repertoriu arheologic naŃional actualizat
Indicatori de performanŃă
2007
13.000

2008
13.000

2009
13.000

2010
13.000

Anuală (trimestrială)

Centralizarea
datelor
din
documentele justificative ale DirecŃiei
Monumente Istorice şi Arheologie
An: 2007
stagnantă

Valoare: 13.000

2.1.2. Număr de situri arheologice clasate
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.2.
InformaŃii despre indicator:

Titlu: Număr de situri arheologice clasate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Titlu: Repertoriu arheologic naŃional actualizat
Indicatori de performanŃă
2007
4.040

2008
4040

2009
4.040

2010
4.040

Anuală (trimestrială)

Centralizarea datelor din documentele
justificative ale DirecŃiei Monumente
Istorice şi Arheologie
An: 2007
stagnantă

Valoare: 4040

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
În sensul coordonării activităŃilor din domeniu, Ministerul Culturii si Cultelor este autoritatea de
reglementare, iar serviciile publice deconcentrate - autoritatea de control, inspecŃie şi sancŃiuni.
Ministerul Culturii şi Cultelor, cât şi serviciile publice deconcentrate sunt autorităŃile statului privind
eliberarea avizelor la documentaŃiile de restaurare a monumentelor istorice, de intervenŃie în zonele de
protecŃie ale acestora şi în zonele construite protejate.
DirecŃia Monumente Istorice şi Arheologie asigură secretariatele Comisiei NaŃionale a
Monumentelor Istorice şi ale celor patru secŃiuni ale acesteia prin minister şi ale Comisiilor Zonale ale
Monumentelor Istorice prin serviciile publice deconcentrate. De asemenea, este asigurat, prin aceeaşi
direcŃie, şi secretariatul Comisiei NaŃionale de Arheologie.
DirecŃii de activitate:
- Programul de semnalizare a monumentelor istorice;
- Programul de informatizare a evidenŃei monumentelor istorice;
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- Programul privind actualizarea repertoriului arheologic naŃional;
- Programul privind cooperarea arheologică europeană;
- Programul naŃional anual de restaurare a monumentelor istorice;
- Planul naŃional de cercetare arheologică;
- Programul de manifestări ştiinŃifice;
- Programul de expoziŃii tematice privind domeniul monumentelor istorice;
- Programul de publicaŃii;
- Programul de mediatizare al monumentelor istorice si a siturilor arheologice din România;
- Programul de achiziŃii publice a monumentelor istorice sau de documente pentru arhiva naŃională a
monumentelor istorice, după caz;
- Programul de achiziŃii de situri arheologice;
- Programul de formare / perfecŃionare, atestare a specialiştilor / experŃilor sau de calificare a forŃei
de muncă.
Arheologie
Majoritatea iniŃiativelor bugetare trebuie să se desfăşoare prin intermediul serviciilor publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
Unele dintre principalele sarcini pot fi realizate prin contracte de finanŃare direct între Ministerul Culturii
şi Cultelor şi beneficiari (Programul naŃional de finanŃare a cercetărilor 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.)
Principalele sarcini desfăşurate de MCC în domeniul arheologiei:
Nr.
crt.

Denumire program / proiect

1
2
3
4

Programul NaŃional de Cercetare Arheologică
Reuniunea anuală a specialiştilor din domeniul protejării patrimoniului arheologic
Sesiunea NaŃională Anuală de Rapoarte Arheologice
Programul de valorificare la nivel regional a siturilor arheologice din România

Protejarea patrimoniului arhitectural
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 din Bucureşti, care
gestionează Programul NaŃional de Restaurare. Lucrările de conservare şi de scoatere din pericol a
monumentelor istorice constituie priorităŃi pentru finanŃarea prin acest program.
DirecŃiile deconcentrate sprijină activitatea de protejare a monumentelor istorice din zona lor de
competenŃă, din sursele financiare colectate din taxele legate pentru avizele în zona de protecŃie sau
zonele protejate sprijină activitatea de protejare a monumentelor istorice din zona lor de competenŃă.
Pentru activitatea de inventariere a monumentelor istorice şi de publicaŃii majoritatea iniŃiativelor se
desfăşoară prin Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice din Bucureşti.
DirecŃiile deconcentrate gestionează activitatea de inventariere a patrimoniului arhitectural din zona lor
de competenŃă.
Principalele sarcini desfăşurate de MCC în domeniul protejării monumentelor istorice
Nr. crt.

Denumire program/proiect

1.

Programul NaŃional de Restaurare

2
3

Reuniunea anuală a specialiştilor din domeniul protejării patrimoniului cultural
Evenimente, sesiuni naŃionale şi internaŃionale privind protejarea patrimoniului
arhitectural
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Muzee, ColecŃii, GaranŃii Guvernamentale

1. Analiza situaŃiei actuale
În domeniul de referinŃă cadrul normativ necesită îmbunătăŃiri în sensul creşterii nivelului de
protecŃie pentru bunurile culturale mobile, al monitorizării eficiente a circulaŃiei bunurilor, 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.
De asemenea, mai sunt de semnalat: situaŃia precară a expoziŃiilor permanente ale instituŃiilor
muzeale, care necesită refaceri şi modernizări; numărul insuficient de vizitatori (în comparaŃie cu alte
state UE); nivelul redus al proiectelor de promovare a patrimoniului muzeal şi perfecŃionarea
personalului.
La nivel internaŃional există o vizibilitate redusă şi este necesară dezvoltarea procesului de
digitizare a patrimoniului cultural mobil (existând totuşi în acest moment o politică publică în acest sens
în desfăşurare).
De menŃionat mai sunt şi necesitatea implementării iniŃiativelor UE în domeniul culturii
(cooperarea între instituŃii muzeale, „Mobilitatea colecŃiilor” etc.) şi necesitatea introducerii unor
mijloace de formare prin sistemul de învăŃământ, la toate nivelurile.
2. Obiective specifice
1. Creşterea nivelului de protejarea 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);
2. Creşterea nivelului de accesibilitate a patrimoniului cultural naŃional pentru public.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Programul
1. „Patrimoniul în pericol”
AcŃiuni:
1.1. FinanŃarea proiectelor de conservare şi restaurare
Rezultate:
1.1.1. Obiective de patrimoniu mobil conservate şi restaurate
1.1.2. Obiective de patrimoniu mobil integrate în circuitul public de vizitare
Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
obiective restaurate
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:

Titlu:
Obiective de patrimoniu mobil conservate şi restaurate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

50

-

-

-

anual
MCC
Centralizare
la
nivelul
DirecŃiei
Muzee,
colecŃii,
garanŃii
guvernamentale
An: 2007

Valoare: 50
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Crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Politica Publică „Digitizarea resurselor culturale naŃionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României”,
(demers în care este implicată şi DirecŃia Muzee, colecŃii şi garanŃii guvernamentale, pe pilonul tematic
Patrimoniu mobil):
Nr.
1.

1.1.

1.2.

Noua
iniŃiativă
de FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în milioane lei)
finanŃare
2009
2010
2011
Titlul iniŃiativei
6,90
6,55
6,55
Digitizarea resurselor culturale
naŃionale şi crearea Bibliotecii
Digitale a României
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau acte
normative
Digitizarea resurselor culturale naŃionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României face obiectul unei
propuneri de politică publică cu acelaşi nume, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor la finele
anului 2007 si care a fost avizată favorabil de Secretariatul General al Guvernului în ianuarie 2008
(aviz conform nr. 16/48/ V.G./ 18.01.2008).
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte
Conservarea şi promovarea resurselor culturale naŃionale în format digital, precum şi lărgirea şi
facilitarea accesului naŃional, european şi internaŃional la un corpus comun de resurse culturale
naŃionale reprezentative.

Scurtă descriere:

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Constituirea unei biblioteci digitale la nivel naŃional (Biblioteca Digitală a României), sub forma unei
platforme unice şi unitare de acces public la un corpus de resurse culturale reprezentative naŃionale
în format digital, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, în colaborare cu celelalte instituŃii
publice deŃinătoare de resurse culturale reprezentative.
Această variantă presupune iniŃierea unui program pe o perioadă de 7 ani, cu finanŃare multianuală,
pentru susŃinerea coordonării şi asigurării accesului unic şi unitar la resursele culturale digitizate şi
care să permită continuarea demersurilor planificate, fără sincopele pe care le generează
periodicitatea exerciŃiilor bugetare.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Implementarea a început, însă instituŃiile implicate în această iniŃiativă finanŃează demersurile
întreprinse din fonduri proprii (ca de exemplu, Biblioteca NaŃională a României).
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1
100.000 de înregistrări 100.000
de 100.000
de
Număr de resurse culturale individuale - de obiect înregistrări
înregistrări
naŃionale digitizate pentru (fotografii
digitale, individuale - de individuale - de
pilonul tematic „Patrimoniu înregistrări in evidenta obiect
(fotografii obiect
(fotografii
mobil”
informatizată,
fişe digitale, înregistrări digitale, înregistrări
analitice de evidenŃă, in
evidenta in
evidenta
documentare digitală ) informatizată, fişe informatizată, fişe
analitice
de analitice
de
evidenŃă,
evidenŃă,
documentare
documentare
digitală )
digitală )
Rezultat nr.2
200.000 de pagini din 200.000 de pagini 200.000 de pagini
Număr de resurse culturale documente
de din documente de din documente de
naŃionale digitizate pe pilonul tipologii diverse
tipologii diverse
tipologii diverse
tematic
„Patrimoniu
documentar scris”
Rezultat nr.3
Număr de resurse culturale
naŃionale digitizate pe pilonul
tematic „Patrimoniu audio-

750 ( filme de ficŃiune, scurt metraj,
animaŃie, jurnale de actualităŃi )

295 ( filme de
ficŃiune,
scurt
metraj, animaŃie,
jurnale
de
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actualităŃi )

Rezultat nr.4
25.000
documente 30.000 documente 30.000
Număr de resurse culturale scanate şi digitizate
scanate şi digitizate
naŃionale digitizate pe pilonul
tematic „Patrimoniul imobil”
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.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da X
Nu
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
1

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
•
•
•
•
•

DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural NaŃional, respectiv a municipiului
Bucureşti
Muzee:
Muzeul NaŃional de Artă al României
Muzeul NaŃional de Artă Contemporana al României
Muzeul NaŃional al HarŃilor si CărŃii Vechi
Muzeul NaŃional de Istorie a României
Muzeul NaŃional Brukenthal
Muzeul NaŃional PELEŞ
Muzeul NaŃional al Satului Dimitrie Gusti
Muzeul NaŃional al łăranului Român
Muzeul NaŃional Bran
Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei
Complexul Muzeal NaŃional „Moldova”
Muzeul CarpaŃilor Răsăriteni
Muzeul NaŃional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
Muzeul de Artă „Vasile Grigore” - pictor şi colecŃionar
Muzeul NaŃional „George Enescu“
Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
Institutul de Memorie Culturală CIMEC
Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării Patrimoniului Cultural
NaŃional Mobil

2. Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Sarcini:
1. Avizare
• exportul bunurilor culturale mobile;
• clasarea bunurilor culturale mobile;
• programe, proiecte culturale - instituŃii muzeale din subordinea MCC
• achiziŃii bunuri culturale
• tarife servicii - instituŃii muzeale din subordine
• ROF instituŃii muzeale din subordinea MCC
1. Autorizare
• autorizarea agenŃilor economici care comercializează bunuri culturale mobile;
• autorizarea laboratoarelor de conservare - restaurare.
2. Acreditare
• acreditarea experŃilor şi specialiştilor în domeniul patrimoniului cultural mobil;
• acreditarea muzeelor şi colecŃiilor publice.
3. FinanŃare - propuneri de finanŃare a proiectelor culturale elaborate şi desfăşurate de instituŃiile
muzeale.
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4. Reglementare
• IniŃiativă legislativă
• Elaborare norme metodologice
5. Consultare, îndrumare metodologică - organizare de conferinŃe, seminarii etc. pe teme de
specialitate
6. Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale
7. Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale
8. Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate
9. Monitorizarea activităŃii instituŃiilor muzeale din subordinea MCC (15 instituŃii muzeale, I.N.C.D.C.R.).
10. Răspunsuri la petiŃii, interpelări.
ActivităŃi şi proiecte:
a. „Patrimoniul în pericol”, care vizează finanŃarea lucrărilor de conservare şi
restaurare a patrimoniului muzeelor în aer liber
b. ConferinŃa Anuală Regională Muzeală, care reprezintă o reuniune anuală, cu
participare internaŃională - Europa Centrală şi de Est

c. Promovarea patrimoniului muzeal, care vizează finanŃarea proiectelor culturale ale
instituŃiilor muzeale
d. Programul de achiziŃii muzeale, care se referă la achiziŃionarea de bunuri culturale
mobile clasate, în exercitarea dreptului de preemŃiune al statului.

C. Patrimoniu imaterial şi aşezăminte culturale
1. Analiza situaŃiei actuale
Compartimentul patrimoniu imaterial şi aşezăminte culturale, din cadrul DirecŃiei Generale
Patrimoniu Cultural NaŃional are rolul de a elabora strategii, in special pe termen mediu si lung, la nivel
naŃional, în domeniile Patrimoniului cultural imaterial şi implicit al aşezămintelor culturale, conform
atribuŃiilor şi competenŃelor legale. La nivel naŃional, există cinci centre cu atribuŃii specifice în
domeniile P.C.I.(Centrul NaŃional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale, Centrul
European de Cultură Sinaia, Centrul de Cultură „George Apostu”, Centrul Cultural TopliŃa, Centrul de
„Cultură Arcuş”.
DirecŃiile judeŃene de cultură deŃin, de asemenea, la nivel judeŃean, o serie de atribuŃii în
domeniile culturii şi implicit în domeniile patrimoniului cultural imaterial. Centrul NaŃional pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii tradiŃionale este instituŃia care coordonează, din punct de vedere
metodologic, aşezămintele culturale cu atribuŃii în domeniile P.C.I, de la nivel judeŃean. Ministerul, prin
Compartimentul său de specialitate sau prin Centrul NaŃional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
TradiŃionale menŃine legătura printr-o serie de acŃiuni, proiecte şi, după caz, programe cu Centrele
culturale de la nivel local.
Aşezămintele culturale au drept scop menŃinerea la nivel local, comunitar, a unei activităŃi culturale
reale prin promovarea tradiŃiilor specifice zonei/comunităŃii, dar şi dezvoltarea relaŃiilor culturale cu alte
comunităŃi din Ńară sau din afară, putându-se, astfel, constitui un schimb cultural care, la un nivel mai larg,
să determine interesul pentru cultură.

Ministerul Culturii şi Cultelor are, de asemenea, în subordonare, Comisia NaŃională pentru
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, structură fără personalitate juridică, având atribuŃii de
coordonare a activităŃilor de protejare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial, desfăşurate în
baza politicilor culturale ale ministerului.
Până la sfârşitul anului 2008, Comisia va elabora inventarul naŃional de patrimoniu cultural
imaterial, obligaŃie a României, o dată cu semnarea ConvenŃiei UNESCO din 2003 pentru salvgardarea
patrimoniului cultural imaterial. În interiorul Comisiei a fost creat un grup de lucru constituit drept
Subcomisia pentru salvgardarea capodoperei patrimoniului cultural şi oral şi imaterial al umanităŃii
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„TradiŃia Căluşului”, Subcomisie care are drept sarcină elaborarea unui plan de salvgardare a ritualului
în comunităŃile unde se practică în formă genuină.
Motivarea comunităŃilor, în acest sens, fiind un proces dificil şi de durată, determină ca
programul să fie greu de pus în aplicare. De asemenea, sporirea numărului de festivaluri legate de
ritualul Căluşului are drept consecinŃă, în multe cazuri, practicarea tot mai redusă în context, astfel
încât face dificilă salvgardarea şi protejarea acestuia. În acest sens, o prioritare punctuală ar fi
realizarea unei baze de date actualizate cu zonele/localităŃile unde Căluşul se mai practică încă în
context, precum şi realizarea, la nivel local a unor proiecte prin care comunitatea să fie motivată să
păstreze ritualul nealterat.
O altă prioritate o reprezintă declararea Tezaurelor Umane Vii( începând cu anul 2009) în
domeniile P.C.I, de către Comisia NaŃională. Riscul pe care îl presupune acest proces este constituit de
numărul mare de propuneri care pot fi adresate în acest sens, de o campanie de promovare
defectuoasă, care ar determina înŃelegerea greşită a statutului acestor persoane.
La nivel extern, una din priorităŃi o constituie buna comunicare cu toate statele semnatare ale
convenŃiei UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial şi în special cu cele ale ReŃelei
de experŃi din Sud-estul Europei, reŃea al cărei punct focal se află în Bulgaria ( Institutul Bulgar de
Folclor).

2. Obiective specifice
1. Stabilirea de strategii si politici în vederea conservării, protejării, promovării şi valorificării elementelor de
PCI;
2. Realizarea unui program pe termen lung privind salvgardarea, protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural imaterial naŃional;
3. Consolidarea relaŃiilor de colaborare cu instituŃiile subordonate, cu celelalte autorităŃi publice şi cu
specialişti în domeniile P.C.I. în vederea asigurării transmiterii în interiorul comunităŃilor şi de la o
generaŃie la alta, a elementelor de patrimoniu cultural imaterial;

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:

1. Protejarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial

Rezultatele acŃiunii:
1.1 Programe, proiecte în domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial cultural naŃional
1.2 Sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul patrimoniului cultural imaterial, la nivel naŃional şi
internaŃional
Rezultatul acŃiunii nr.1.1
InformaŃii despre indicator:
Modalitatea de calcul
Titlul
indicatorului:
Număr
de
programe/proiecte
de
salvgardare,
protejare, promovare a patrimoniului
cultural naŃional imaterial
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

Titlu: Programe, proiecte în domeniul protejării şi promovării
patrimoniului imaterial cultural naŃional
Indicatori de performanŃă
2007
1

2008
2

2009
3

2010
3

Anuală (trimestrială)
Compartimentul
patrimoniu
imaterial şi aşezăminte culturale
Centralizarea datelor din
documentele justificative ale
Compartimentului
patrimoniu
imaterial şi aşezăminte culturale
- din cadrul
DirecŃiei Generale Patrimoniu
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evoluŃiei

Rezultatul acŃiunii nr.1.2
Modalitatea de calcul
- Număr de sesiuni, colocvii,
reuniuni în domeniul patrimoniului
cultural imaterial, la nivel naŃional
şi internaŃional

cultural naŃional
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 1

- Titlu: Sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul patrimoniului
cultural imaterial, la nivel naŃional şi internaŃional
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010
7
8
10
10

InformaŃii despre indicator:
Titlul indicatorului:
- Număr de sesiuni, colocvii, reuniuni în domeniul patrimoniului cultural imaterial, la nivel naŃional
şi internaŃional
FrecvenŃa măsurării (într-o Anuală (trimestrială)
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Compartimentul patrimoniu imaterial
şi aşezăminte culturale
Mecanismul de colectare a Centralizarea datelor din
datelor:
documentele
justificative
ale
Compartimentului
patrimoniu
imaterial şi aşezăminte culturale - din
cadrul
DirecŃiei Generale Patrimoniu cultural
naŃional
Ultimul rezultat cunoscut:
An: 2008
Valoare: 8
TendinŃa
prognozată
a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare):

crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
În ceea ce priveşte organismele implicate în implementarea strategiei, în subordinea Ministerului Culturii
si Cultelor funcŃionează:
- Centrul NaŃional pentru Promovarea si Conservarea Culturii TradiŃionale;
- Centrul European de Cultură – Sinaia;
- Centrul de Cultură „George Apostu” – Bacău;
- Centrul de Cultură „Arcus”- Covasna;
- Centrul de Cultură „Rosetti-Tescanu”;
- Centrul Național de Artă „ Tinerimea Română”;
- Centrul Cultural „ TopliŃa”, la care se adaugă Centrele JudeŃene de Cultură si Comisia NaŃională
pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial
- Centrul de Pregătire Profesională în Cultură
- Institutul de Memorie Culturală CIMEC
- Muzeul NaŃional al Satului „Dimitrie Gusti”
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D. Monumente de for public, Arhitectură
1. Analiza situaŃiei actuale
Puncte tari
-

bună colaborare cu instituŃii de cultură, instituŃii de învăŃământ şi asociaŃii profesioniste în domeniu,
în susŃinerea şi iniŃierea unor proiecte culturale privind promovarea creativităŃii şi a creaŃiei artistice
contemporane în domeniul artelor vizuale şi arhitecturii contemporane

-

controlul calităŃii artistice a monumentelor ce se doresc a fi amplasate în spaŃiul public, prin
înfiinŃarea Comisiei NaŃionale pentru Monumente de For Public şi a Comisiilor Zonale pentru
Monumente de For Public

-

posibilitatea finanŃării taberelor de creaŃie prin Compartimentul Monumente de For Public prin
înfiinŃarea Programului naŃional pentru susŃinerea financiară a taberelor de creaŃie (O.M.C.C.
nr. 2497)

Puncte slabe
-

colaborare defectuoasă cu DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional
în asigurarea fluxului de informaŃii înspre şi dinspre autorităŃile şi instituŃiile locale şi în ceea ce
priveşte respectarea prevederilor Legii nr.120 a monumentelor de for public, a prevederilor O.M.C.C.
nr. 2467/2006 privind împuternicirea directorilor DirecŃiilor JudeŃene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural NaŃional în a constata şi aplica sancŃiuni cf. art.9 din Legea 120/2006 şi a
O.M.C.C. nr. 2240/2007 privind constituirea Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public

-

sancŃiuni foarte mici pentru amplasarea monumentelor de for public fără avizul Comisiei NaŃionale
pentru Monumente de For Public sau al Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public

-

circuitul defectuos al materialelor şi informaŃiilor în interiorul M.C.C.

OportunităŃi
-

posibilitatea dezvoltării de proiecte culturale în colaborare cu instituŃii culturale naŃionale şi
internaŃionale de profil

-

existenŃa programelor de finanŃare naŃionale şi internaŃionale

AmeninŃări
-

amplasarea de monumente de for public fără avizul Comisiei NaŃionale pentru Monumente de For
Public

-

crearea unei imagini negative a M.C.C. în rândul asociaŃiilor, organizaŃiilor şi instituŃiilor de cultură
din Ńară şi din străinătate din cauza circuitului defectuos al materialelor şi informaŃiilor, ceea ce
poate genera evitarea colaborării
2. Obiective:

1. ÎmbogăŃirea patrimoniului cultural naŃional prin comanda de monumente de for public; controlul
calităŃii artistice a monumentelor care urmează a fi amplasate în spaŃiul public.
2. Promovarea creativităŃii şi a creaŃiei artistice contemporane în domeniul artelor vizuale şi arhitecturii
contemporane prin organizarea de expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere de creaŃie etc.
3. Sprijinirea creaŃiei artiştilor plastici contemporani prin demararea unui program naŃional de achiziŃii
3. Rezultate şi indicatorii de performanŃă
Acțiune: 1. ÎmbogăŃirea patrimoniului cultural naŃional prin comanda de monumente de for public
Rezultat: 1.1. Contracte de comandă pentru monumente de for public încheiate cu autorii
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Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
contracte de comandă pentru
monumente
de
for
public
încheiate cu autorii
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

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

Titlu:
Contracte de comandă pentru monumente de for public încheiate cu
autorii, aflate în derulare
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

8

4

5

5

anual
MCC
Centralizare
la
nivelul
Compartimentului
Monumente de for
public, arhitectură
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 8

Acțiune: 2. Promovarea creativităŃii şi a creaŃiei artistice contemporane în domeniul artelor vizuale şi
arhitecturii contemporane
Rezultat: 2.1. Organizarea de expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere de creaŃie
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
expoziŃii, simpozioane, bienale,
tabere de creaŃie organizate
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

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

Titlu:
Organizarea de expoziŃii, simpozioane, bienale, tabere de creaŃie
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

4

7

7

7

anual
MCC
Centralizare
la
nivelul
Compartimentului
Monumente de for
public, arhitectură
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 4

4. Noile iniŃiative de finanŃare
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare:
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1. - Organizarea de concursuri de creaŃie plastică pentru realizarea de monumente de for public:
Memorialul Holocaustului, Monumentul Marii Uniri de la 1918.
- Intrarea în vigoare a Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public, potrivit căreia orice monument
ce urmează să fie amplasat în spaŃiul public are nevoie de avizul estetic obligatoriu al Comisiei NaŃionale
pentru Monumente de For Public, care funcŃionează în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor
- ÎnfiinŃarea Comisiilor Zonale pentru Monumente de For Public
2. - Colaborarea cu serviciile deconcentrate, autorităŃile locale, organizaŃii neguvernamentale şi
instituŃiile culturale din domeniu pentru susŃinerea şi elaborarea de proiecte culturale în domeniul
artelor vizuale;
- Organizarea de concursuri de creaŃie plastică pentru selecŃia proiectelor ce reprezintă România la
bienale, târguri şi concursuri internaŃionale:
- Bienala InternaŃională de Artă de la VeneŃia
- Bienala InternaŃională de Arhitectură de la VeneŃia
- Quadrienala de scenografie de la Praga
- ÎnfiinŃarea Programului NaŃional pentru susŃinerea financiară a taberelor de creaŃie plastică naŃionale
şi internaŃionale (organizarea de sesiuni de selecŃie a ofertelor culturale în vederea finanŃării: 2007 2008)
3. ÎnfiinŃarea Programului NaŃional de AchiziŃie a unor lucrări de artă plastică românească
contemporană (organizarea de sesiuni de selecŃie a ofertelor în vederea achiziŃionării: 2007 – 2008).

E. ProtecŃia Patrimoniului Cultural – PHARE 2006/018-147.03.19
„ Sistem integrat de gestiune a informaŃiilor pentru protecŃia patrimoniului cultural
mobil şi a bunurilor culturale mobile ”
1. Analiza situaŃiei actuale
Abrogarea prevederilor privind controlul circulaŃiei şi exportul bunurilor care aparŃin patrimoniului
cultural mobil după 1989, precum şi circulaŃia persoanelor şi a bunurilor la un nivel necunoscut înainte de
această dată pe teritoriul fostelor Ńări comuniste a dus la o situaŃie comparabilă cu cea a unui „exod” al
bunurilor culturale către pieŃele de artă din Vest. Controlul insuficient al graniŃelor şi procedurile de export
au determinat în consecinŃă o intensificare a furturilor din biserici, muzee, colecŃii publice sau particulare,
precum şi a furturilor din siturile arheologice, fenomene facilitate de puŃinele măsuri de securitate a
respectivelor locaŃii şi situri.
CirculaŃia ilegală a bunurilor culturale
Principalele obstacole în combaterea circulaŃiei ilegale a bunurilor culturale sunt:
a) Schimbul dificil de informaŃii între instituŃiile naŃionale implicate.
b) Măsurile de securitate insuficiente (sau inexistente) luate pentru respectivele spaŃii de depozitare.
c) Procesul lent de evaluare realizată de către experŃii Ministerului Culturii şi Cultelor asupra bunurilor
descoperite la vamă fără certificatul de export legal.
d) Lipsa de stabilitate la locul de muncă a poliŃiştilor grăniceri responsabili cu coordonarea combaterii
traficului ilegal de bunuri culturale.
De ce este întreprins acest proiect?

Stakeholder-ii se confruntă cu următoarele probleme şi necesităŃi care decurg din acestea:
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A. PoliŃia vamală şi de graniŃă:
1) În cazul unui export, agenŃii de graniŃă trebuie să distingă între un bun cultural şi un bun comun.
2) În conformitate cu legea română, pentru a exporta un bun cultural, o persoană fizică sau o
organizaŃie trebuie să obŃină o „autorizaŃie de export”, emisă de birourile judeŃene în domeniul
patrimoniului cultural. Agentul de graniŃă trebuie să stabilească dacă a) autorizaŃia este autentică şi b)
dacă bunul respectiv este cel pentru care a fost emisă în realitate autorizaŃia respectivă.
3) În cazul unui import, agenŃii de graniŃă trebuie să stabilească: a) legalitatea exportului din Ńara de
origine şi b) faptul că bunul cultural [importat] nu se regăseşte în baza de date privind bunurile
culturale furate.
B. ExperŃii din cadrul Birourilor judeŃene pentru patrimoniu cultural
Pentru a elibera o autorizaŃie de export pentru un bun cultural, expertul trebuie să stabilească: a) faptul
că bunul nu se regăseşte pe lista Tezaurului Patrimoniului Cultural NaŃional, b) faptul că bunul nu se
regăseşte pe lista bunurilor culturale furate, şi c) faptul că bunul nu este eligibil pentru Tezaurul
Patrimoniului Cultural NaŃional.
C. OfiŃerii din cadrul Departamentului Patrimoniu din cadrul PoliŃiei
Pentru a combate contrabanda şi furtul bunurilor culturale, ofiŃerii de poliŃie specialişti trebuie să Ńină
(împreună cu Ministerul Culturii şi al Cultelor) un registru al bunurilor culturale furate şi să compare
informaŃiile respective cu cele privind bunurile culturale recuperate (atât din România, cât şi din
străinătate). De asemenea, ar trebui să aibă acces la listele de bunuri culturale furate din alte Ńări.
Deschiderea, transmiterea şi utilizarea sistemului
Întregul sistem ar trebui dezvoltat ca un sistem deschis. El este proiectat pentru a deservi şi alŃi viitori
deŃinători de interese, cum ar fi dealer-ii de opere de artă şi antichităŃi şi personalul muzeelor. În plus,
publicul larg ar putea avea parŃial acces online la evidenŃa din baza de date, oferind astfel beneficii
publice pentru banii publici cheltuiŃi. Din fericire, proiectul nu începe de la zero. Există o bază de date a
bunurilor culturale mobile din România aflate pe Lista Trezoreriei Patrimoniului Cultural NaŃional
(accesibilă pe internet). În prezent, are peste 5.600 de intrări, număr care creşte în mod constant. În
plus, Departamentul pentru Patrimoniul Cultural din cadrul PoliŃiei are o bază de date pentru bunurile
culturale furate.
Implicarea deŃinătorilor de interese (inclusiv Societatea Civilă)
Printre principalele categorii de deŃinători de interese, se numără:
proprietarii/administratorii

•

•
autorităŃile locale şi judeŃene care administrează şi finanŃează cele mai multe dintre muzeele şi
siturile arheologice
•
organizaŃiile profesionale de experŃi implicaŃi în cercetarea, inventarierea, conservarea,
restaurarea patrimoniului cultural mobil, experŃi independenŃi care lucrează în domeniu şi care sunt
recunoscuŃi de autorităŃile de stat

dealer-ii particulari de opere de artă şi de antichităŃi, facilitatori de piaŃă, organizatorii de licitaŃii

•

2. Obiective specifice
Obiectiv general:
Respectarea angajamentelor asumate în cadrul Negocierilor pentru aderare, capitolul 1: Libera mişcare
a bunurilor şi Capitolul 25: Uniunea vamală, in domeniul bunurilor culturale.

Scopul proiectului:
ÎmbunătăŃirea capacităŃii 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:
o

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

Instruirea privind patrimoniul cultural mobil şi bunurile culturale mobile

o

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

o

AchiziŃia de echipamente pentru MIS

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Programul PHARE 2006/018-147.03.19
Sistem integrate de gestiune a informaŃiilor pentru protejarea patrimoniului cultural şi a bunurilor
culturale mobile
Perioada de contractare expiră în: noiembrie 2008
Perioada de efectuare a plăŃilor expiră în: noiembrie 2009
Buget total 1,75 EUR,
Buget PHARE / pre-aderare: 1,50 EUR
AcŃiune:
1. Edificare instituŃională: legislaŃie secundară (protocoale) şi proceduri privind Bunurile Culturale
Rezultate:
1.1 Se finalizează analiza şi evaluarea situaŃiei actuale, precum şi a necesităŃilor prezente (şi viitoare)
privind monitorizarea, coordonarea, operabilitatea şi interrelaŃionarea
1.2. Se elaborează şi se convine de comun acord un model pentru sistemul de monitorizare şi de
coordonare
1.3. Se elaborează şi se convine de comun acord un model pentru strategia privind protejarea integrată
în domeniu
1.4. S-a dezvoltat şi s-a agreat strategia de instruire
1.5. Se acordă asistenŃă ministerelor de resort
1.6. Sunt elaborate design-ul arhitectural şi cerinŃele funcŃionale pentru sistemul software
AcŃiune:
2. Instruirea privind patrimoniul cultural şi bunurile culturale mobile
Rezultate:
2.1. 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 (în legătură directă cu
Sarcinile 3 şi 4)
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1

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 (în legătură directă cu Sarcinile 3 şi 4)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

InformaŃii despre indicator
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Titlul indicatorului:
Număr de angajați pregătiți
în domeniul patrimoniului
cultural şi bunurilor culturale
mobile
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

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

-

270
Planuri de acŃiune pentru unităŃile
operaŃionale
organigrama
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
Centralizarea informaŃiilor
2008
-

-

AcŃiune:
3. Dezvoltarea şi implementarea unui MIS integrat pentru Patrimoniul Cultural şi Bunurile Culturale
Mobile
Rezultate:
3.1. Design-ul MIS, inclusiv software-ul şi asigurarea conexiunilor cu sistemele corespondente pe plan
internaŃionale (cu accent pe UE) (inclusiv relaŃia cu Sarcinile 2 şi 4)
3.2. Dezvoltarea de software dedicat pentru MIS (în relaŃie cu Sarcinile 2 şi 4)
3.3 SpecificaŃii tehnice (achiziŃii)
şi documentaŃia pentru licitaŃia de echipamente hardware şi de software general pentru ministerele de
resort şi organele aflate în subordinea acestora (pentru Sarcina 4) în legătură directă cu evenimentele
din Sarcina 2
3.4. Instruire în domeniul operării MIS (inclusiv sistemul IT) pentru personalul de conducere şi
operaŃional (în legătură directă cu Sarcinile 2 şi 4)
3.5. Instruire privind mentenanŃa MIS (inclusiv a sistemului IT) pentru ToT (în legătură directă cu
Sarcinile 2 şi 4)
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.4.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Număr de angajaŃi pregătiŃi în

Titlu:
Instruire în domeniul operării MIS (inclusiv sistemul IT) pentru personalul
de conducere şi operaŃional (în legătură directă cu Sarcinile 2 şi 4)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

-

250

-

-
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domeniul MIS.
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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Anual
Politică de personal în
cadrul ministerelor de
resort şi al organelor
aflate în subordinea
acestora
Alocare de buget pentru
unităŃile operaŃionale
Rapoarte anuale din
cadrul ministerelor de
resort şi al organelor
aflate în subordinea
acestora
Centralizarea informaŃiilor
2008
-

Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.5.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Număr de angajaŃi pregătiŃi cu
privire la mentenanŃa MIS:
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

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

Titlu:
Instruire privind mentenanŃa MIS (inclusiv a sistemului IT) pentru ToT (în
legătură directă cu Sarcinile 2 şi 4)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

-

-

-

25
-

Anual

Politică de personal în cadrul
ministerelor de resort şi al
organelor aflate în subordinea
acestora
Rapoarte anuale din cadrul
ministerelor de resort şi al
organelor aflate în subordinea
acestora
Rapoarte din cadrul proiectului
Rapoarte de monitorizare
Centralizarea informaŃiilor
2008
-

-

AcŃiune:
4. AchiziŃii de echipamente pentru MIS
Rezultate:
4.1. Livrarea şi instalarea de software şi hardware general (în legătură cu Sarcinile 2 şi 3)
4.2. Testări funcŃionale + de compatibilitate pentru utilizatori şi instrumente, inclusiv MIS (în legătură
cu Sarcinile 2 şi 3)
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Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 4.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Servere sunt livrate şi operaŃionale:
Puncte de lucru sunt livrate şi
operaŃionale
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

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

Titlu:
Livrarea şi instalarea de software şi hardware general (în legătură cu
Sarcinile 2 şi 3)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

-

4

-

500
Anual

Rapoartele departamentelor
IT în cadrul ministerelor de
resort şi al organelor aflate
subordinea acestora
Documente contabile şi de
achiziŃii din cadrul ministerelor
de resort şi al organelor aflate
subordinea acestora
Centralizarea informaŃiilor
2008
-

-

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
Cadrul instituŃional al Programului
Principalii beneficiari ai prezentului program sunt Ministerul Culturii şi Cultelor, Inspectoratul General al
Politiei Române din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi al Internelor, Inspectoratul General al PoliŃiei de
Frontieră din cadrul Ministerului AdministraŃiei şi al Internelor şi Autoritatea NaŃională a Vămilor. Toate
instituŃiile se vor ocupa de punerea în aplicare, într-o manieră integrată, a acquis-ului european privind
aspectele legate de patrimoniul cultural şi bunurile culturale.
Descrierea atributelor MCC şi ale organelor aflate în subordinea acestuia:

Ministerul Culturii şi Cultelor
Printre principalele funcŃii ale Ministerului Culturii şi Cultelor (MCC) se numără:
• o funcŃie de reglementare: iniŃierea şi dezvoltarea de programe legislative specifice,
• o funcŃie de reprezentare în cadrul căreia MCC colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe cu privire
la semnarea, încheierea, aderarea la şi/sau ratificarea de acorduri bilaterale sau multilaterale de
către Statul român cu organisme europene sau internaŃionale în domeniul culturii;
• o funcŃie de organizare şi co-ordonare: responsabilitatea pentru aplicarea mecanismelor de
guvernare în domeniul culturii;
• o funcŃie de control: îndeplinită prin aplicarea şi respectarea principiilor de drept, astfel încât să
confere coerenŃă şi eficienŃă.
În acest cadru, MCC:
• Dezvoltă – împreună cu alte autorităŃi publice, cu instituŃii culturale şi cu societatea civilă –
programe naŃionale, precum şi directive strategice pentru domeniile culturale
• Sprijină şi oferă fonduri pentru programele şi proiectele culturale din orice domeniu artistic şi cultural
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CIMEC – Institutul de Memorie Culturală
Lucrând cu Comitetul InternaŃional pentru Documentare (CIDOC) din cadrul Consiliului InternaŃional al
Muzeelor (ICOM) şi cu alte organisme similare din Europa de Est, CIMEC dezvoltă instrumente şi
standarde de date pentru inventarele şi bazele de date ale colecŃiilor româneşti. łine o bază de date în
muzee naŃionale şi locale, biserici şi biblioteci.
Principalele proiecte majore ale CIMEC (cu relevanŃă în cadrul proiectului) sunt:
• EvidenŃa computerizată a patrimoniului mobil;
• Baza de date a patrimoniului cultural naŃional mobil;
• Baza de date naŃională a muzeelor şi colecŃiilor
• Baza de date naŃională a specialiştilor de la muzee, birouri de
restaurare

patrimoniu şi laboratoare de

• Catalogul colectiv naŃional al cărŃilor vechi din România
Descrierea atributelor Ministerului AdministraŃiei şi Internelor
La nivel central, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, prin organismele şi unităŃile sale implicate, va
sprijini implementarea proiectului propus prin asigurarea unui mediu organizaŃional corect, oferind
personalul necesar şi acoperind costurile legate de experŃii naŃionali, infrastructura şi echipamentele
necesare, precum şi alte cheltuieli aferente de derulare şi de administrare.
Descrierea atributelor IGPR şi a organelor aflate în subordinea acestuia
În baza Legii 182/2002 privind protejarea patrimoniului cultural mobil, prin dispoziŃia inspectorului
general al PoliŃiei Române, Serviciul pentru prevenirea şi combaterea furturilor şi a traficului de bunuri
din patrimoniul cultural naŃional a fost înfiinŃat în cadrul DirecŃiei de Cercetări Penale. La nivel de
teritoriu (în cadrul Inspectoratelor judeŃene de poliŃie şi al PoliŃiei Municipiului Bucureşti), în 11 judeŃe
au fost înfiinŃate compartimente, iar în restul judeŃelor activează un singur ofiŃer de poliŃie.
Principalele obiective unde se găsesc obiecte de patrimoniu sunt:
• Monumentele istorice
• Siturile arheologice
• Muzeele, colecŃiile publice, expoziŃiile
• ColecŃiile particulare
• Biserici, mănăstiri, cimitire etc.
• SocietăŃi comerciale având drept obiect de activitate: comerŃul cu bunuri culturale
(anticariate, consignaŃii, galerii de artă, case de licitaŃie)

mobile

Activitatea poliŃiei în acest domeniu se concentrează asupra acestor obiective, dar şi în urmărirea
generală internaŃională a bunurilor mobile şi în combaterea traficului cu aceste bunuri cu respectarea
normelor privind exportul şi importul.
Descrierea atributelor IGPF şi a organelor aflate în subordinea acestuia
PoliŃia Română de Frontieră a fost înfiinŃată în 1999, prin fuziunea dintre Grăniceri cu PoliŃia de
Frontieră. Respectând zonele cu prioritate subliniate în PA şi NPAA, PoliŃia Română de Frontieră şi-a
elaborat propria Strategie pentru 2004-2006 şi un Plan de acŃiune corespunzător, între limitele
Strategiei globale elaborate de MAI. Acestea includ măsuri pe termen scurt şi mediu în domeniul
legislaŃiei, al organizării, al resurselor umane, al dezvoltării de echipamente şi dotări. Strategia RBP şi
Planul de AcŃiune au fost aprobate de MAI şi sunt în prezent în curs de implementare. Planul de AcŃiune
va fi revizuit la intervale regulate, în baza rezultatelor obŃinute prin diferite programe Phare de asistenŃă
anuală.
Serviciul de Combatere a InfracŃionalităŃii Transfrontaliere se află în subordinea DirecŃiei de Combatere
a InfracŃionalităŃii Transfrontaliere din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei de Frontieră şi cuprinde
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şi un Departament pentru prevenirea şi combaterea crimelor în domeniul bunurilor care aparŃin
patrimoniului cultural naŃional.
În ce priveşte teritoriul, la nivele inferioare de conducere, există şase DirecŃii ale PoliŃiei de Frontieră şi
21 de Inspectorate JudeŃene ale PoliŃiei de Frontieră, toate având în alcătuirea lor Birouri de Combatere
a InfracŃionalităŃii Transfrontaliere, fiecare având un ofiŃer însărcinat, pe lângă îndatoririle sale zilnice,
cu această responsabilitate specifică. Referitor la aeroporturile deschise traficului internaŃionale, există
câte un ofiŃer desemnat pentru fiecare, având această responsabilitate specifică în afara îndatoririlor
sale zilnice.
Descrierea atributelor ANV şi ale organelor aflate în subordinea acestuia
ANV se află în subordinea AgenŃiei NaŃionale de Administrare Fiscală şi, respectiv, în subordinea
Ministerului FinanŃelor Publice şi are drept principală sarcină implementarea politicii vamale în numele
Guvernului român.
Autoritatea este structurată pe trei nivele ierarhice:
• Sediul central
• 10 DirecŃii Vamale Regionale (DVR). Fiecare DVR se află în subordinea sediului.
• 106 Birouri de vamă (BV-uri), care se află în subordinea DVR-urilor.
În prezent, ANV are aproximativ 4,100 angajaŃi.
Structura organizaŃională a ANV cuprinde o DirecŃie de Resurse Umane, Instruire şi Organizare
Generală, care răspunde de chestiunile legate de RU şi de instruire. La nivel regional, personalul dedicat
este responsabil cu coordonarea activităŃilor de instruire în cadrul fiecărui birou vamal local.
În prezent, ANV are diferite acorduri de instruire cu Şcoala de FinanŃe Publice (considerată a fi
principalul partener pentru activităŃile de instruire), Academia de Studii Economice Bucureşti, Institutul
NaŃional de AdministraŃie şi alte structuri publice sau private. Principalul instrument de instruire utilizat
în prezent este instruirea la locul de muncă, implicând majoritatea personalului vamal.
Din 1990, ANV a fost implicată în multe proiecte de asistenŃă, finanŃate de Uniunea Europeană (în
cadrul Programelor Phare, TAIEX; Vama 2000, 2002 şi, respectiv, Vama 2007), Banca Mondială sau pe
baze bilaterale. Unul dintre scopurile acestui proiect este de a strânge într-un cadru coerent rezultatele
acestor programe şi de a le aprofunda utilizarea în beneficiul personalului ANV.
Modul în care ministerele de resort şi organismele aflate în subordinea acestora vor lucra împreună
Ministerele de resort şi organismele aflate în subordinea acestora vor lucra:
• la nivel ierarhic (în ceea ce priveşte fiecare dintre ministerele de resort şi organismele aflate în
subordinea acestora)
• în mod integrat (în ceea ce priveşte munca în solidar a ministerelor de resort)
Ambele direcŃii vor fi supravegheate de către Comitetul NaŃional de Organizare (a se vedea CNO).
RestricŃii identificate
Până în prezent, nu a fost identificată nici o restricŃie majoră. Totuşi, această problemă importantă va fi
monitorizată de către Comitetul NaŃional de organizare (a se vedea CNO).
Rezultatele proiectului nu vor conduce la schimbări ale cadrului instituŃional astfel cum a fost acesta
descris. Rezultatele vor conduce atât la consolidarea interacŃiunilor existente între ministerele de resort
şi organismele aflate în subordinea acestora şi vor dezvolta structuri de coordonare şi de monitorizare
funcŃionale.
Autoritatea de Implementare
Autoritatea de Implementare este localizată în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, principalul minister
omolog din Bucureşti.
UIP din cadrul MCC va avea rolul de secretariat al Comitetului NaŃional de Organizare.
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Comitetul NaŃional de Organizare
Datorită faptului că sunt implicaŃi mai mulŃi beneficiari şi mai multe instituŃii, un Comitet NaŃional de
Organizare (CNO) la nivel de minister va fi responsabil cu monitorizarea, supervizarea şi coordonarea
progreselor generale şi a implementării proiectului.
CNO supraveghează implementarea proiectului şi asigură armonizarea cu priorităŃile la nivel regional şi
naŃional. CNO va fi înfiinŃat în baza unui ordin inter-ministerial. Membrii CNO se vor întruni lunar şi,
dacă este necesar, ad hoc.
Membri CNO sunt reprezentanŃi ai:
• Ministerului Culturii şi Cultelor (MCC),
• Ministerului AdministraŃiei şi al Internelor, Inspectoratul General al PoliŃiei Române (IGPR),
• Ministerului AdministraŃiei şi al Internelor, Inspectoratul General al PoliŃiei de Frontieră (IGPF),
• AutorităŃii NaŃionale a Vămilor (ANV).
Reprezentantul MCC va prezida CNO.
CNO are următoarele responsabilităŃi:
• Aprobarea deciziilor luate în cursul perioadei de derulare a proiectului
• Aprobarea proiectelor de legislaŃie secundară drept rezultat al proiectului
• Furnizarea de directive grupurilor de lucru înfiinŃate în cadrul acestui proiect
• Furnizarea de informaŃii necesare implementării proiectului
• Luarea de măsuri prompte în vederea asigurării unei implementări line a proiectului în cazuri de
întârziere sau de alte obstacole neprevăzute.

FinanŃarea Subprogramului bugetar I: Protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului
cultural naŃional
mii lei

Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 20
Titlul 51
Titlul 70
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

25.051

21.362

1.954
15.836
7.261

7.700
7.062
6.600

Propunere
(2009)
n+1

Estimare pe termen mediu
(2010-2012)
n+2
n+3
n+4

36350

24.186

27.326

30.948

11.550
15.000
9.800

13.086

14.826

16.798

11.100

12.500

14.150
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Subprogram bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea în valoare a
creaŃiei contemporane şi a diversităŃii culturale
CreaŃie contemporană şi Diversitate culturală
1. Analiza situaŃiei actuale
Ministerul Culturii şi Cultelor a conceput şi derulat un sistem de susŃinere şi promovare a creaŃiei
originale şi a artei interpretative româneşti, concretizat în domeniul artelor spectacolului prin
dezvoltarea unor programe şi proiecte care să încurajeze tinerii creatori, stimulând totodată numeroase
categorii de public. Principalele programe şi proiecte realizate în ultimii ani au fost:
- Programul dedicat creaŃiei româneşti contemporane
- Programul destinat artelor spectacolului
- Programul de afirmare şi încurajare a tinerelor generaŃii de muzicieni
- Programul dedicat afirmării artei muzicale româneşti în lume
- OPUS (sprijinirea şi promovarea creaŃiei teatrale, muzicale şi coregrafice româneşti
contemporane)
- IMAGO (dezvoltarea artelor spectacolului în spaŃiul teatral, muzical şi coregrafic)
- ARTIS MUNDI (promovarea imaginii artei româneşti în lume)
- JUVENTUTE (încurajarea tinerelor talente apărute în spaŃiul artistic românesc)
- ONG (stimularea iniŃiativei particulare în domeniul teatral, muzical şi coregrafic)

Festivalul şi Concursul InternaŃional ”George Enescu”, eveniment bienal
Festivalul reprezintă un eveniment de mare importanŃă şi impact atât naŃional, cât şi internaŃional.
Pregătirea ediŃiei 2007, la care au participat peste 1800 artişti români şi străini, s-a realizat prin
promovarea a două hotărâri de guvern (nr. 630 si nr. 702 din 2006) privind organizarea şi desfăşurarea
celei de XVIII-a ediŃii, Bucureşti, 1-23 septembrie 2007. De asemenea, cu ocazia acestui festival, a fost
conturat şi proiectul PiaŃa Festivalului, care va ocupa, în perioada celei de-a XVIII-a ediŃii din 2007,
PiaŃa „George Enescu” din Bucureşti, cu evenimente adresate publicului celui mai larg.
Printre activităŃile curente ale Serviciului Artele Spectacolului se mai numără: negocierea
contractelor de management; evaluarea periodică a conducătorilor instituŃiilor de spectacole sau
concerte; avizarea ROF-urilor; organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
Programele şi proiectele desfăşurate de Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul culturii scrise au
contribuit, pe de o parte, la dezvoltarea şi consolidarea reŃelei bibliotecilor publice, instituŃii considerate
strategice, Ńinând seama de aportul acestora la asigurarea condiŃiilor edificării societăŃii informaŃionale
şi, pe de altă parte, la dezvoltarea, completarea şi actualizarea colecŃiilor acestei categorii de biblioteci,
ceea ce a condus la creşterea gradului de satisfacere a nevoilor de lectură şi informare ale utilizatorilor
specifici.
Totodată, Ministerul Culturii si Cultelor s-a preocupat de crearea şi/sau ameliorarea cadrului
legislativ şi normativ specific domeniului bibliotecilor şi lecturii publice, iniŃiind, elaborând sau
participând la elaborarea, promovarea şi aplicarea unui pachet de acte normative şi legislative care au
contribuit la dezvoltarea şi îmbunătăŃirea modului de organizare şi funcŃionare a instituŃiilor şi
organismelor domeniului de referinŃă.
Principalele programe şi proiecte derulate de Ministerul Culturii şi Cultelor în domeniul culturii
scrise au fost:
- Programul NaŃional de AchiziŃie de Carte şi Abonamente la reviste Culturale pentru Bibliotecile
Publice
- Proiectul Catalogul NaŃional Partajat
- Digitalizarea unor documente rare, a unor manuscrise care fac parte din “ColecŃiile speciale”
- Traducerea, editarea si difuzarea, în bibliotecile publice a unor manuale, norme şi metodologii
de specialitate
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CompetenŃe ale Biroului promovarea creaŃiei şi moştenirii culturale mai sunt şi cele legate de
negocierea contractului de management pentru BNR; avizarea ROF-ului BNR; organizarea concursurilor
pentru ocuparea posturilor vacante.
După cum se ştie, Europa cunoaşte regimuri de abordare şi reglementare foarte diverse a
problemei minorităŃilor naŃionale. Tratatul de la Amsterdam (1997) stabileşte că Uniunea Europeană nu
intervine în modul în care diferitele state membre reglementează regimul relaŃiilor statului cu cultele şi,
Drepturile minorităŃilor naŃionale din România se bazează, în primul rând, pe prevederile cu privire la
respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Plecând de la acest act fundamental al omenirii,
România a adoptat o serie de legi care vin în spiritul respectării valorilor identitare ale comunităŃilor
etnice din Ńară, pentru protecŃia culturii, limbii şi religiei fiecărei minorităŃi. Aceste prevederi sunt
garantate prin ConstituŃia României. Tratatul de la Amsterdam din 1997 stabileşte că Uniunea
Europeană nu intervine în modul în care statele membre reglementează regimul relaŃiilor cu cultele şi,
implicit, cu minorităŃile naŃionale .
Ca instituŃie a statului, Ministerul Culturii şi Cultelor, în cadrul strategiei de guvernare a Guvernului
României, a fost şi este preocupat de punerea în aplicare a programului privind minorităŃile prin măsuri
de protejare şi promovare a culturii acestora, prin identificarea şi afirmarea valorilor specifice istorice,
spirituale, tradiŃionale ale diferitelor minorităŃi naŃionale de la noi din Ńară.
În cadrul acestei strategii generale a Ministerului Culturii şi Cultelor pentru domeniul
minorităŃilor naŃionale se administrează două programe speciale:
- Proetnicultura
- „Romii împreună pentru Europa”
Alte competenŃe ale Serviciului Diversitate Culturală se referă la: realizarea unor programe,
proiecte şi manifestări culturale privind cercetarea, salvarea, protecŃia, conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea creaŃiei culturale, lingvistice, ştiinŃifice a minorităŃilor naŃionale din România; precum şi la
întocmirea băncii de date privind viaŃa culturală a minorităŃilor naŃionale din România (lucrări publicate,
manifestări ştiinŃifice, culturale, religioase, lingvistice, instituŃii culturale, date statistice etc.).
2. Obiective specifice
1. Creşterea gradului de acces al publicului la reprezentaŃii;
2. Creşterea numărului de participări la festivaluri, turnee, simpozioane, colocvii etc., la nivel
naŃional şi internaŃional;
3. Creşterea gradului de acces al publicului la valorile culturale ale minorităŃilor naŃionale şi la
promovarea politicii de toleranŃă;
4. Creşterea gradului de acces al publicului la serviciile de bibliotecă;
5. Creşterea numărului de cărŃi şi publicaŃii culturale achiziŃionate pentru bibliotecile publice;
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
1. Programul AEDI
AcŃiune:
1.1. Derularea cadrului necesar pentru finanŃarea nerambursabilă a festivalurilor de teatru, muzică şi
dans contemporan
Rezultate:
1.1.1. Organizarea de festivaluri teatrale şi muzicale, naŃionale şi internaŃionale.
1.1.2. Evaluarea proiectelor depuse
1.1.3. Convocarea comisiilor de specialitate, jurizarea şi notarea proiectelor
1.1.4. Acordarea finanŃării.
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Indicatori de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.4.
2007
InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul de proiecte finanŃate
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

-

2010

98

-

-

anual
MCC
Centralizare la
nivelul Serviciului
Artele
spectacolului
An: 2008
Valoare: 98
Programul se desfăşoară doar în anul 2008

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

2.

Titlu: Acordarea finanŃării
Indicatori de performanŃă
2008
2009

Politica culturală naŃională „Diversitate Culturală 2008”

2.1. Programul Proetnicultura
AcŃiuni:
2.1.1. Organizarea de festivaluri, simpozioane, colocvii, mese rotunde, la nivel naŃional şi
internaŃional, având ca temă cultura minorităŃilor naŃionale
Rezultate:
2.1.1.1. FinanŃarea nerambursabilă a festivalurilor, simpozioanelor, colocviilor, meselor rotunde, la
nivel naŃional şi internaŃional, având ca temă cultura minorităŃilor naŃionale

2.2. Programul „Romii – împreună pentru Europa”
AcŃiuni:
2.2.1. Construirea şi dezvoltarea unei reŃele de educaŃie interculturală şi (re)valorizarea
patrimoniului cultural rom prin acordarea de finanŃări nerambursabile pentru acŃiuni şi
proiecte culturale
Rezultate:
2.2.1.1. Centralizare şi evaluare proiecte participante
2.2.1.2. Derulare proiecte conform contractelor încheiate
Rezultatul acŃiunii nr. 2.2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Număr de festivaluri,
simpozioane, expoziŃii,
comemorări având ca temă
promovarea culturii şi tradiŃiile
etniei rome
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

Titlu: Derulare proiecte conform contractelor încheiate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

13

14

16

18

trimestrial
MCC
Centralizare la
nivelul Serviciului
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Diversitate
Culturală
An: 2008
Crescătoare

Valoare: 14

3. Programul NaŃional de AchiziŃie de Carte şi Abonamente la PublicaŃiile Culturale pentru
Bibliotecile Publice
AcŃiuni:
3.1. FinanŃarea nerambursabilă a Programului NaŃional de AchiziŃie de Carte şi Abonamente la
PublicaŃiile Culturale pentru Bibliotecile Publice
Rezultate:
3.1.1. Stabilirea procedurilor de achiziŃie.
3.1.2. Centralizarea ofertelor de la operatorii culturali.
3.1.3. Convocarea şi întrunirea comisiei de achiziŃie.
3.1.4. Acordarea finanŃării nerambursabile pentru titlurile selectate.
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.4.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul de titluri selectate (titluri de
reviste şi cărŃi)
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

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

Titlu: Acordarea finanŃării nerambursabile pentru titlurile selectate.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

238

240

270

300

anual
MCC
Centralizare la
nivelul Biroului
promovarea
creaŃiei şi
moştenirii
culturale scrise
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 238

4. Programul „Fondul de mobilitate”
AcŃiuni
4.1. Acordarea de granturi de călătorie şi studii şi burse de studii
Rezultate:
4.1.1. Centralizarea datelor aplicanŃilor
4.1.2. Organizarea de sesiuni de selecŃie
4.1.3. Acordarea granturilor şi burselor
Indicatori de performanŃă
Rezultatul acŃiunii nr. 4.1.3.
2007

Titlu: Acordarea granturilor şi burselor.
Indicatori de performanŃă
2008
2009

2010

InformaŃii despre indicator
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Titlul indicatorului:
Numărul de granturi şi burse
acordate pe secŃiunea teatru
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
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23

5

30

35

trimestrial
MCC
Site-ul
www.cultura.ro
An: 2008
Crescătoare

Valoare: 5

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare –
Ministerul Culturii şi Cultelor are în subordine următoarele instituŃii publice de cultură:
• Teatre:
Teatrul NaŃional "I.L. Caragiale" din Bucureşti
Teatrul NaŃional "Lucian Blaga" Cluj-Napoca
Teatrul NaŃional "Vasile Alecsandri" din Iaşi
Teatrul NaŃional "Mihai Eminescu" Timişoara
Teatrul NaŃional "Marin Sorescu" din Craiova
Teatrul NaŃional din Târgu Mureş
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca
• Opere:
Opera NaŃională București
Opera NaŃională Română din Cluj-Napoca
Opera Maghiară din Cluj-Napoca
Opera NaŃională Româna din Iaşi
Opera NaŃională Româna din Timişoara
•
•
•
•

Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti
Teatrul NaŃional de Operetă "Ion Dacian"
Centrul NaŃional de Cultură al Romilor
Biblioteca NaŃională a României

2. Sarcini / activităŃi şi proiecte
A. Serviciul Artele Spectacolului îndeplineşte următoarele sarcini:
1. Avizare
•

programe, proiecte culturale - instituŃiile de spectacole sau concerte din subordine;

•

tarife servicii - instituŃiile de spectacole sau concerte din subordinea MCC;

•

ROF-urile instituŃiilor de spectacole sau concerte din subordinea MCC

2. FinanŃare nerambursabilă (cf. prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăŃirea
sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale.)
3. Reglementare
•

IniŃiativă legislativă

•

Elaborare norme metodologice

4. Consultare, îndrumare metodologică
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5. Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale
6. Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale
7. Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate
8. Monitorizarea activităŃii instituŃiilor de spectacole sau concerte din subordinea MCC.
9. Răspunsuri la petiŃii, interpelări etc.
ActivităŃi şi proiecte ale serviciului Artele Spectacolului:
•

Programul AEDI, care vizează finanŃarea nerambursabilă a proiectelor care conŃin elemente
destinate sporirii gradului de conştientizare şi implicare a publicului în vederea respectării şi
promovării noŃiunilor de diversitate culturală şi dialog intercultural.

•

Programul PROMOCULT, care îşi propune promovarea artei contemporane româneşti în Uniunea
Europeană.

•

Fondul de mobilitate, prin intermediul căruia se acordă burse de studii şi granturi de studii şi
călătorie.

B. Serviciul Diversitate Culturală îndeplineşte următoarele sarcini:
1.FinanŃare nerambursabilă (cf. prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăŃirea
sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale.)
2.Reglementare
•

IniŃiativă legislativă

•

Elaborare norme metodologice

3.Consultare, îndrumare metodologică
4.Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale
5.Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale
6.Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate
7.Răspunsuri la petiŃii, interpelări etc.
ActivităŃi şi proiecte ale serviciului Diversitate Culturală:
•

Programul Pro-etni-cultura, care vizează finanŃarea nerambursabilă a festivalurilor,
simpozioanelor, colocviilor, meselor rotunde, la nivel naŃional şi internaŃional, având ca temă cultura
minorităŃilor naŃionale;

•

Programul „Romii – împreună pentru Europa”, care îşi propune să asigure protejarea şi
punerea în valoare a moştenirii culturale a romilor şi promovarea în circuitul naŃional şi internaŃional
a valorilor spiritualităŃii romilor.

C. Biroul promovarea creaŃiei şi moştenirii culturale îndeplineşte următoarele sarcini:
- Avizare
•

ROF-ul BNR.

- FinanŃare nerambursabilă (cf. prevederilor OrdonanŃei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăŃirea
sistemului de finanŃare a programelor şi proiectelor culturale.)
- Reglementare
•

IniŃiativă legislativă

•

Elaborare norme metodologice
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- Consultare, îndrumare metodologică
- Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale
- Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale
- Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate
- Monitorizarea activităŃii BNR.
- Răspunsuri la petiŃii, interpelări etc.
ActivităŃi şi proiecte ale Biroului Promovarea creaŃiei şi moştenirii culturale:
•

Programul AEDI, care vizează finanŃarea nerambursabilă a proiectelor care conŃin elemente
destinate sporirii gradului de conştientizare şi implicare a publicului în vederea respectării şi
promovării noŃiunilor de diversitate culturală şi dialog intercultural.

•

Programul PROMOCULT, care îşi propune promovarea artei contemporane româneşti în Uniunea
Europeană.

•

Fondul de mobilitate, prin intermediul căruia se acordă burse de studii şi granturi de studii şi
călătorie.

FinanŃarea subprogramului bugetar II: Promovarea, protejarea şi punerea în valoare a
creaŃiei contemporane şi a diversităŃii culturale
mii lei
Sursa de finanŃare

ExecuŃie
(2007)
n-1

1. Buget de stat
Total cheltuieli
916
Capitolul 67.01
Titlul 20
916
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)
n+2
n+3
n+4

5.000

7.500

8.498

9.628

10.908

5.000

7.500

8.498

9.628

10.908
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Subprogram bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume şi
promovarea culturilor străine în România
RelaŃii InternaŃionale
1. Analiza situaŃiei actuale
DirecŃia RelaŃii InternaŃionale 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 .
Necesitatea promovării semnificative a valorilor culturale şi spirituale ale României, pe de o
parte, şi facilitarea accesului publicului românesc la cultura universală, pe de altă parte, sunt
elementele care au devenit prioritare în politicile noastre culturale după 1989, în condiŃiile ieşirii din
perioada de izolare şi extremă ideologizare comunistă.
Perspectiva integrării României în Uniunea Europeană a influenŃat orientarea politicilor din
ultimii ani în direcŃia favorizării circulaŃiei artiştilor români şi a operelor lor, a dezvoltării schimburilor
culturale, precum şi a promovării patrimoniului cultural naŃional, prioritar în spaŃiul european. În plus,
există o preocupare constantă legată de punerea în valoare a contribuŃiei României la patrimoniul
cultural comun european şi la evidenŃierea operelor şi artiştilor români a căror afirmare a fost strâns
legată de curente şi mişcări artistice europene.
În acelaşi timp, MCC, prin DirecŃia RelaŃii InternaŃionale, în spiritul promovării diversităŃii
culturale şi a deschiderii către culturile lumii, a sprijinit primirea şi cunoaşterea tuturor culturilor lumii în
România.
Strategia actuală de relaŃii internaŃionale a Ministerului decurge din Programul de Guvernare,
ceea ce presupune :
•

valorizarea obiectivelor de politică externă legate de îmbunătăŃirea imaginii României;

• susŃinerea acŃiunilor ce răspund nevoii de „exportare” a artiştilor şi a operelor în cadrul unor
evenimente internaŃionale recunoscute, fără legătură directă cu priorităŃile geo-politice;
• necesitatea promovării culturii scrise româneşti prin participarea la Târguri InternaŃionale de carte
de Carte, la Festivaluri de teatru, film, etc.);
•

promovarea patrimoniului cultural naŃional în Europa şi în întreaga lume.

În contextul intrării Ńării noastre în Uniunea Europeană, interesul pentru cunoaşterea culturii
româneşti în întreaga lume este în creştere, în paralel cu dorinŃa partenerilor străini de a dezvolta relaŃii
de colaborare şi de promovare a altor culturi la noi. Cererea de „produse culturale” româneşti a devenit
semnificativă, ceea ce a reclamat şi va reclama realizarea unor evenimente vizibile.
În plan bilateral, au fost realizate programe de colaborare interguvernamentale şi
interministeriale cu următoarele Ńări europene: FranŃa, Italia – Guvernul italian acordă anual burse
managerilor culturali români -, Guvernul Walon şi Comunitatea Franceza din Belgia, Guvernul flamand
din Belgia, Luxemburg, Polonia, Slovacia, Slovenia, Cipru, Ungaria, Grecia, Anglia, Spania, Germania –
Comisia Guvernamentală mixtă româno -bavareză, Ungaria.
•
O serie de evenimente culturale de anvergură au fost organizate în Ungaria şi România
în cadrul Programului Interguvernamental de colaborare.
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•
Un loc special în cadrul relaŃiilor bilaterale, este rezervat Germaniei: Astfel, In cadrul
proiectului internaŃional interdisciplinar „DONUMENTA”, de cunoaştere şi punere în valoare a culturilor
Ńărilor dunărene, iniŃiat de Landul Bavariei la Regensburg (2003, Anul Ucrainei, 2004 Anul Moldovei,
2005 Anul Bulgariei, 2006 Anul Austriei), anul 2007 este Anul României.
•
Ministerul Culturii şi Cultelor acordă o importanŃă specială Ńărilor din Caucazul de Sud:
au fost încheiate tratate de colaborare interministerială cu Armenia şi Azerbaidjan.
•
De asemenea, s-au realizat acŃiuni de anvergură în Ucraina şi România în baza
tratatului interministerial de colaborare între cele două Ńări.
•
Au fost realizate acŃiuni importante de colaborare cu Ńările arabe : Maroc, Tunisia,
Iordania, Egipt, Qatar, Alger.
•
Colaborarea cu China s-a materializat prin organizarea unor turnee de anvergură ale
Operei din Beijing la Bucureşti şi, respectiv, ale Operei NaŃionale Române din Bucureşti în China.
•
În cursul anului 2007, au fost lansate în România Programele Norvegiene de finanŃare
pentru domeniul cultural în România, 2008-2009: granturile SEE (SpaŃiul Economic European) al căror
obiectiv principal este protejarea patrimoniului cultural naŃional românesc.
•
Au fost organizate „Zile ale culturii româneşti” în Iordania, Israel, Maroc, Suedia, China,
Germania, Egipt, Statele Unite Ale Americii, Anglia, Canada, Irlanda.
•
În România, în ultimii 5 ani s-au organizat evenimente dedicate Norvegiei, Egiptului,
Japoniei, Slovaciei, Tunisiei, Palestinei, Libanului, Coreei De Nord
•
Ziua NaŃională a României a fost celebrată prin evenimente sprijinite de MCC la Paris,
Oslo, Budapesta, Amman, UNESCO, Consiliul Europei, Doha.
•
Târgurile de carte : Ministerul Culturii şi Cultelor participă tradiŃional la Târgurile de
Carte de la Ierusalim, Paris, Leipzig, Budapesta, Praga, Liber Spania, Frankfurt. În 2007, 2008, MCC a
participat/participă şi la Târgurile de carte de la Doha (Quatar), Bologna, Salonic, Cairo, Istanbul.

În plan multilateral :
•
Semnalăm participarea masivă a publicului românesc şi european şi vizibilitatea
deosebită a programului Sibiu, capitală europeană a culturii 2007.
•
Monumente şi site-uri româneşti importante au fost înscrise pe lista Patrimoniului
cultural european, în cadrul programului european „Label européen”.
•

MCC a susŃinut financiar şi a organizat participarea României la festivalul EUROPALIA în

2007.
•
Respectând obiectivele politicii externe a României, în ultimii 4 ani Ministerul Culturii şi
Cultelor a iniŃiat şi susŃinut asocierea României în programe şi acŃiuni menite să sublinieze importanŃa
colaborării regionale în Europa şi asumarea de către România a rolului de „motor” al acestei cooperări.
Astfel, MCC a organizat următoarele evenimente :
• Summit-ului Şefilor de Stat din Sud-Estul Europei în 2007 intitulat: ,,Diversitate culturală – o
punte între patrimoniul cultural şi cultura viitorului’’.
•
MCC s-a asociat la Programul Cultural pentru Patrimoniul Cultural şi Natural din Sud
Estul Europei iniŃiat de Consiliul Europei
•
A organizat lansarea la Bucureşti a programului „IniŃiativa de la Kiev” dedicat
dezvoltării colaborării între Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina şi în acelaşi timp
dezvoltării economice, culturale şi sociale a acestor Ńări prin intermediul parteneriatelor.
•
MCC s-a angajat în consolidarea cooperării dintre Ńările din bazinul Mării Negre prin
participare la reuniuni internaŃionale pe tema cooperării intre statele de la Marea Neagră în cadrul
OCEMN.
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•
MCC susŃine proiectul ConferinŃa internaŃională dedicată politicilor culturale “Seas
Gathering”, o etapă din cadrul unui mai amplu proiect cultural multianual intitulat “Black/North Seas”,
care va avea finalitatea în anul 2008.
•
De asemenea, Ministerul Culturii şi Cultelor a acordat şi acordă o semnificaŃie aparte
promovării francofoniei în România, ceea ce s-a materializat prin realizarea unei serii de evenimente în
Bucureşti şi în Ńară, sub egida „Anului Francofoniei în România, 2006”, cu ocazia Sommetului
Francofoniei de la Bucureşti (septembrie 2006).
•
Apărarea şi promovarea principiilor diversităŃii culturale este argumentul care a
determinat asocierea Ministerului în ReŃeaua InternaŃională pentru Politici Culturale (RIPC).
România doreşte să-şi asume un rol activ în acest organism prin organizarea unei reuniunii a miniştrilor
culturii în Ńara noastră, în 2009, şi preluarea preşedinŃiei acestui organism, în acelaşi an.
•

UNESCO, Anul 2007, este înscris pe lista aniversărilor ca „Anul Constantin Brâncuşi”

•
CotizaŃii către organisme internaŃionale : DirecŃia RelaŃii InternaŃionale împreună cu
DirecŃia Buget, FinanŃe, Contabilitate, asigură monitorizarea şi plata contribuŃiilor şi cotizaŃiilor
României la asociaŃii culturale şi artistice internaŃionale la care organizaŃiile de artişti români sunt
înscrise. PlăŃile se fac conform reglementărilor cuprinse în OG nr. 197 din 22 decembrie 2005 pentru
completarea OG. 41/ 1994 privind autorizarea plăŃii cotizaŃiilor la organizaŃiile internaŃionale la care
România este parte, aprobată prin legea 126/1994 şi a HG nr.1315/2003.
2. Obiective specifice
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 :
- 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;
- favorizarea cooperării culturale regionale prin intermediul programelor acestor structuri.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Program: AcŃiuni Diplomatice culturale
AcŃiuni:
1. Încheierea de acorduri bilaterale interministeriale şi interguvernamentale cu componentă culturală
2. Consolidarea relaŃiilor cu OrganizaŃiile internaŃionale în care Românie este membră
3. Organizarea unor evenimente de promovare a culturii străine în România
4. FinanŃarea participării la târgurile internaŃionale de carte, bienale, expoziŃii şi alte evenimente
culturale internaŃionale
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Rezultate:
1.1. Acorduri bilaterale interministeriale şi interguvernamentale cu componentă culturală
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu:
Acorduri bilaterale interministeriale şi interguvernamentale
componentă culturală
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Număr
de
acorduri bilaterale interministeriale şi
interguvernamentale
cu componentă
culturală
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

7

5

5

cu

5

anual
Documente
semnate
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Constantă

la
Valoare: 7

2.1. Evenimente de promovare a culturii româneşti în străinătate şi a altor culturi în România
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.

Titlu:
Evenimente de promovare a culturii româneşti în străinătate şi a
altor culturi în România
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Număr
de
evenimente de promovare a culturii
româneşti în străinătate şi a altor culturi
în România
FrecvenŃa
măsurării
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

(într-o

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

50

55

60

65

anual
Documente
semnate
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

la
Valoare: 50

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
•

ReŃeaua InternaŃională pentru Politici Culturale (RIPC).

Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani
(în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

1.

Titlul iniŃiativei
ReŃeaua
InternaŃională
pentru Politici Culturale (RIPC)

1.1.

RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
ReŃeaua InternaŃională pentru Politici Culturale îşi concentrează activitatea pe problematica
respectului şi promovării politicilor dedicate diversităŃii culturale. România este membru RIPC
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şi a fost prima Ńară care a ratificat ConvenŃia InternaŃională UNESCO pentru protecŃia şi
promovarea diversităŃii expresiilor culturale, la care au aderat şi celelalte state membre UE,

1.2.

precum şi numeroase alte state din lume.
În acest context, asumarea unui rol activ de către România în sensul promovării diversităŃii
culturale reprezintă o acŃiune firească şi coerentă care poate consolida imaginea Ńării noastre
şi subliniază priorităŃile de politică internaŃională ale Guvernului României.
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Organizarea în anul 2009 a Reuniunii miniştrilor culturii din Ńările membre RIPC.

Scurtă descriere:

1.3.

1.4.
1.4.1.

În anul 2003 România a aderat la ReŃeaua InternaŃională pentru Politici
Culturale (RIPC) a cărei activitate se concentrează în direcŃia promovării diversităŃii
culturale. În cursul anului 2009 se va organiza în România Reuniunea miniştrilor culturii din
Ńările membre ale RIPC, eveniment ce presupune asumarea de către România a preşedinŃiei
RIPC. Cu această ocazie vor fi organizate o serie de activităŃi pregătitoare :participarea la
reuniunile RIPC, primirea unor delegaŃii RIPC înainte de organizarea evenimentului la
Bucureşti.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Implementarea iniŃiativei nu a început. A fost însă confirmată oficial disponibilitatea MCC
pentru organizarea reuniunii miniştrilor RIPC în România în anul 2009.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a

Reuniunea
miniştrilor
organizată în bune condiŃii
1.5.

1.6.
1.7.

culturii

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.
Este necesară crearea de noi posturi Da
Nu X
pentru implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

OrganizaŃia Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN)

•
Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

1.

Titlul iniŃiativei

OrganizaŃia
Economice a Mării Negre
1.1.

1.2.

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

Cooperării

RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice
şi/sau acte normative
Creşterea importanŃei rolului pe care Ministerul Culturii şi Cultelor doreşte să şi-l asume
în organismele de cooperare internaŃională şi regională, în acest caz OCEMN. România
şi-a afirmat deja dorinŃa de a sprijini politicile regionale dedicate dezvoltării cooperării în
regiunea Mării Negre, de aceea asocierea MCC la proiectele culturale OCEMN ar trebui
considerată prioritară.
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Participarea la proiecte culturale multilaterale lansate în cadrul OCEMN.

Scurtă descriere:

1.3.
1.4.
1.4.1.

În prezent, există posibilitatea asocierii unor operatori români la proiectele „Drumul
Mătăsii în regiunea Mării Negre. Drumurile Mătăsii în Anatolia”, proiect al Turciei şi la
proiectul Serbiei „Drumul ÎmpăraŃilor Romani” însă nu există suficiente resurse
financiare.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Implementarea iniŃiativei nu a început.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a

Proiecte de colaborare culturală
multilaterală cu Ńări din regiunea
Mării Negre.
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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.
Este necesară crearea de noi posturi Da
Nu X
pentru implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

Consiliul Cooperării regionale

•
Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

1.

Titlul iniŃiativei
•
Consiliul Cooperării regionale
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
Având în vedere rolul României la nivel regional şi angajamentul asumat de Comisia
Europeană de a sprijini financiar proiectele elaborate în cadrul RCC, este necesară iniŃierea
unor proiecte culturale de colaborare regională care să contribuie la realizarea obiectivelor
RCC şi consolidarea cooperării regionale.

1.1.

1.2.

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Realizarea unor proiecte culturale de colaborare regională cu statele din Sud-Estul Europei.

Scurtă descriere:
Consiliul Cooperării Regionale a preluat şi continuă activităŃile Pactului de stabilitate pentru
Europa de Sud – Est. Activitatea RCC se va concentra pe 6 arii prioritare, prima dintre
acestea fiind dezvoltarea economică şi socială.
1.3.
1.4.
1.4.1.

1.5.

1.6.
1.7.

A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Implementarea iniŃiativei nu a început
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Realizarea unor proiecte de colaborare culturală
regională.
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.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

Participarea României la Comisia InternaŃională a Teatrului Francofon

•
Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

1.

Titlul iniŃiativei
Participarea României la Comisia
InternaŃională a Teatrului Francofon
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
Cu ocazia conferinŃei la nivel înalt a şefilor de state şi guverne a Ńărilor francofone care a avut
loc la Bucureşti în 2006, România a reafirmat angajamentul de promovare a valorilor
Francofoniei. łara noastră s-a angajat să contribuie financiar anual la susŃinerea proiectelor
multilaterale ce se vor înscrie spre finanŃare.
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Promovarea valorilor francofone prin intermediul teatrului (respectarea drepturilor omului şi
statului de drept, a diversităŃii conŃinuturilor culturale şi expresiilor artistice, a solidarităŃii şi în
special a limbii franceze).

1.1.

1.2.

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani (în
milioane lei)
2009
2010
2011
aprox. 92.500 lei n/a
n/a
contribuŃie anuală

Scurtă descriere:
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Proiectele propuse trebuie să implice 3 artişti francofoni şi cel puŃin 2 companii teatrale,
originari din 3 Ńări francofone de pe 2 continente diferite. Artişti din Ńările francofone propun
acestei Comisii proiecte.
SelecŃia proiectelor se face de 2 ori pe an, când au loc întâlnirile Comisiei.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Suma totală alocată în 2007 a fost de 25 000 euro, din care 44 400 lei au reprezentat
deplasările membrilor români la lucrările Comisiei şi a artiştilor români prezenŃi la Pepiniere a
projetes de la Avignon, iar 48 100 lei urmează a fi alocaŃi proiectelor selectate de Comisie în
iulie 2007.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Cooperarea artiştilor români cu alŃi
artişti francofoni.
Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei,
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii
Este necesară crearea de noi posturi pentru
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?

Da

Nu X

-

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare:
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional;
Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene
Centrul de Studii şi Cercetări în domeniul culturii
2. Sarcini / activităŃi şi proiecte
În sensul promovării unor evenimente culturale româneşti de calitate şi al respectării
principiului transparenŃei, au fost create structuri independente care pun în practică politicile legate de
promovarea artei româneşti şi sprijinirea managementului cultural :
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional

•

AFCN este o instituŃie publică autonomă creată în anul 2005 pentru a oferi finanŃări proiectelor
culturale în condiŃii de transparenŃă şi competitivitate. (potrivit OrdonanŃei nr. 10 / 2005, secŃiunea a 6a).
AFCN este un finanŃator public care organizează consultări cu operatorii culturali şi cu
reprezentanŃii Ministerului Culturii şi Cultelor din România, pentru stabilirea unei strategii de finanŃare a
culturii.
AFCN contribuie la creşterea interesului opiniei publice faŃă de cultură, participarea directă la
actul cultural şi creşterea numărului de consumatori avizaŃi de cultură.
Prin specificul activităŃii sale, AFCN sprijină publicarea unor studii referitoare la starea culturii în
România, materiale care să fundamenteze priorităŃile de finanŃare ale Fondului Cultural NaŃional.
Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene

•
Rol :

- Să contribuie la stabilirea unui cadru favorabil pentru schimbul de valori dinspre România către
spaŃiul culturii europene.
- Să susŃină crearea de parteneriate între instituŃii culturale din România şi Europa.
- Să înzestreze operatorii culturali din România cu instrumentele necesare pentru a avea acces la
resurse financiare alternative în vederea realizării de proiecte culturale şi artistice.
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Centrul de Studii şi Cercetări în domeniul culturii

•

Obiective principale
•

Să identifice, să evalueze şi să anticipeze nevoile culturale şi tendinŃele de consum cultural;

•

Să ofere consultanŃă şi asistenŃă specifică Ministerului Culturii şi Cultelor;
•

Să definească şi să monitorizeze politicile publice din domeniul culturii;

•

Să producă date şi cercetări aplicate pentru proiecte eligibile finanŃate de Uniunea Europeană;

•

Să măsoare performanŃa sectorului cultural la nivel strategic pentru Ministerul Culturii;

•

Să evalueze sincronizarea dintre programele culturale şi publicul acestora.

•
Să evalueze sincronizarea dintre programele şi politicile culturale româneşti şi politicile
europene şi internaŃionale
Un alt mecanism de implementare a politicilor MCC de promovare a artei româneşti şi sprijinirea
acŃiunilor de formare a managerilor culturali este Fondul de Mobilitate.

FinanŃarea subprogramului bugetar III: Promovarea culturii româneşti în lume şi
promovarea culturilor străine în România
mii lei

Sursa de finanŃare

ExecuŃie
(2007)
n-1

1. Buget de stat
Total cheltuieli
4.694
Capitolul 67.01
Titlul 20
4.694
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

5.500

8.250

5.500

8.250

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)
n+2
n+3
n+4
9.347
9.347

10.590

11.998

10.590

11.998
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Subprogram bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate
A. AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional
1. Analiza situaŃiei actuale
AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional presupune preluarea unui mecanism de
finanŃare care este separat de autoritatea centrală şi, în egală măsură, obŃinerea unei finanŃări prin
concursuri de proiecte. Ca instituŃie publică subordonată Ministerului Culturii şi Cultelor, AdministraŃia
Fondului Cultural NaŃional oferă în fiecare an finanŃări nerambursabile artiştilor, instituŃiilor publice,
organizaŃiilor neguvernamentale şi persoanelor juridice de drept privat care desfăşoară activităŃi
culturale.
Sesiunea de finanŃare 2006-2007 a propus 11 arii culturale pentru candidaŃii interesaŃi, trei
dintre acestea fiind declarate pentru prima oară ca arii eligibile pentru finanŃare: educaŃia, intervenŃia
şi diversitatea culturală. Pentru sesiunea de finanŃare 2007, dar şi pentru cea din 2008, concursul se
derulează în două etape: una dedicată evaluării conŃinutului, calităŃii proiectelor culturale şi o a doua
destinată componentei juridico-financiare a documentaŃiilor prezentate. Numărul de proiecte culturale
finanŃate în anul 2007 a fost de 106. Numărul de proiecte culturale finanŃate în anul 2008 este de 127.
Repartizarea acestora pe arii culturale este următoarea:
Aria
ActivităŃi muzeale
Arte vizuale şi arhitectură
Dans
Diversitate culturală
EducaŃie culturală
IntervenŃie culturală
Muzică
Management cultural şi formare profesională
Patrimoniu imaterial
Patrimoniu cultural naŃional
Teatru

Număr de proiecte
10
18
4
4
12
9
19
5
17
15
14

2. Obiective specifice
1.Creşterea nivelului de promovare a patrimoniului cultural naŃional
2. Creşterea nivelului de accesibilitate a patrimoniului cultural naŃional pentru public
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Programul
1. „Încurajarea păstrării şi promovării patrimoniului cultural naŃional”
AcŃiuni:
1.1.FinanŃarea proiectelor de promovare a patrimoniului cultural naŃional
Rezultate:
1.1.1. Acordarea de sume de bani pentru proiecte care promovează patrimoniul cultural naŃional
(Sesiune de finanŃare 2007, 2008 )
1.1.2. Grupurile Ńintă – comunitatea de profesionişti şi copiii şi tinerii - atinse.
1.1.3. ActivităŃi de dezvoltare culturală realizate.
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Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1.1. al acŃiunii 1.1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.1

Titlu: Acordarea de sume de bani pentru proiecte care
promovează patrimoniul cultural naŃional (Sesiune de finanŃare
2007, 2008 )
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Proiecte finanŃate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

35
anual

31

AFCN
Centralizare la nivelul
Compartimentului
financiar al A.F.C.N.
An: 2008
Descrescătoare

30

25

Valoare: 31

Programul
2. „Impulsionarea creaŃiei culturale contemporane şi facilitarea accesului la cultură”
AcŃiuni:
2.1. FinanŃarea proiectelor care urmăresc creşterea publicului prin dezvoltarea de noi grupuri Ńintă.
Rezultate:
2.1.1. Proiecte finanŃate care susŃin impulsionarea creaŃiei culturale contemporane şi facilitarea
accesului la cultură (Sesiune de finanŃare 2007, 2008)
2.1.2. Răspândirea evenimentelor finanŃate de A.F.C.N. în aproape toate judeŃele Ńării.
2.1.3. Număr al partenerilor locali şi internaŃionali crescut.
2.1.4. ActivităŃi pentru educarea şi dezvoltarea publicului (workshop-uri, colocvii, dezbateri, activităŃi
educative, concursuri).
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Proiecte
finanŃate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Proiecte finanŃate care susŃin impulsionarea creaŃiei culturale
contemporane şi facilitarea accesului la cultură (Sesiune de finanŃare
2007, 2008)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

75

97

100

120

anual
AFCN
Centralizare la nivelul
Compartimentului
financiar al A.F.C.N.
An: 2008
crescătoare

Valoare: 97
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4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

1.

Titlul iniŃiativei

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
(în lei)
(în lei)
(în lei)
625.000
800.000
1.040.000

Dezvoltarea,
diversificarea
publicului
şi
atragerea tinerilor şi copiilor spre activităŃile
culturale cu scopul implicării active în actul
artistic a fost un obiectiv important în contextul
utilizării culturii ca formă de educare.
1.1.

1.2.

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.
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:
1.3.
1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.6.
1.7.

Această variantă presupune iniŃierea unui program pe o perioadă de 2 ani.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Da, sumele alocate sunt de 100.000 lei noi pentru patru proiecte culturale.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr. 1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Număr de tineri artişti emergenŃi care se
manifestă pe scena culturală naŃională
Rezultat nr. 2 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Număr de spectatori, în special tineri, la
manifestări şi evenimente culturale.
Rezultat nr. 3
Număr de spectatori / participanŃi la
evenimente socio-culturale şi la campanii de
sensibilizare a populaŃiei faŃă de problematicile
sociale actuale
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, respectiv
625.000 lei) către aceste iniŃiative.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da X
Nu
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
5

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1.InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
Nu este cazul.
2.Sarcini
- 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;
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- 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.
ActivităŃi şi proiecte:
- FinanŃarea proiectelor culturale prezentate în sesiunile de finanŃare (în concursurile) anuale
organizate de către A.F.C.N.

B. Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene
1. Analiza situaŃiei actuale
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 acord cu actele normative mai sus menŃionate şi în corelaŃie cu Planul strategic al
Ministerului Culturii şi Cultelor 2007-2009, strategia Centrului de ConsultanŃă pentru Programe Culturale
Europene vizează crearea unui cadru propice schimbului de valori dinspre România către spaŃiul culturii
europene şi dezvoltarea de parteneriate între instituŃii culturale din România şi Europa, oferind
operatorilor culturali din România informaŃiile şi consultanŃa necesare accesări resurselor financiare
necesare desfăşurării proiectelor culturale europene.
În cadrul Centrului de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene funcŃionează Punctul
de Contact Cultural al României pentru programul comunitar Cultura (2007-2013) şi Media Desk pentru
programul comunitar Media 2007. Cele două structuri au următoarele atribuŃii: diseminează informaŃii
privind licitaŃiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi
media, fac cunoscute mecanismele de finanŃare, 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 şi Cultelor în comitetele de management ale
programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural.
De asemenea, prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2193 / 05.04.2007 Centrul de
ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene a fost desemnat Organismul NaŃional de Coordonare
al Programului Comunitar “2008 – Anul European al Dialogului Intercultural”. în această calitate, Centrul
de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene coordonează activităŃi desfăşurate în România
înscrise în programul comunitar „2008 – Anul European al Dialogului Intercultural”. Conform Ordinului
ministrului culturii şi cultelor nr. 2062 / 11.02.2008, Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale
Europene a fost desemnat structura naŃională de coordonare în vederea difuzării în România a
informaŃiilor referitoare la programul Europa pentru CetăŃeni.
Conform studiului realizat şi publicat în decembrie 2007 de Punctul de Contact Cultural care
funcŃionează în cadrul Centrului, intitulat Cultura 2000 – platformă pentru dialogul intercultural,
participarea României în Programul Cultura 2000 se remarcă prin următoarele realizări: numărul
propunerilor româneşti de proiecte de colaborare a crescut de 9 ori în perioada 2001-2006; între 2001
şi 2006 au existat 55 de coordonatori în 59 de proiecte; 110 organizaŃii româneşti au participat la
proiecte; participarea românească la proiectele de traduceri reprezintă 5% din total, fiind finanŃată
traducerea a 81 de lucrări; edituri din alte Ńări au finanŃate pentru a traduce 10 opere româneşti, cel
mai popular autor fiind Mircea Cărtărescu(4 titluri).
În anul 2007 – primul al participării României la Programul Media 2007 – se pot evidenŃia
următoarele rezultate: lansarea cu succes a acestui Program în Ńara noastră, înfiinŃarea media Desk
România, crearea bazei de date cu operatori de specialitate, crearea site-ului www.media-desk.ro ,
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realizarea şi difuzarea unui pliant dedicat, organizarea – în parteneriat cu Programul Pre-media, a
primului seminar de informare, în 10 companii şi o universitate au obŃinut finanŃări, la diferite secŃiuni
ale acestui Program, în sumă totală de 171.500 de euro.
Numărul de vizitatori pentru site-urile celor 3 programe comunitare, Cultura (2007-2013),
Media (2007–2013) şi Anul European al Dialogului Intercultural, este de: 6.005 (din august 2007),
6.954 (din mai 2007) şi respectiv, 1.597 (din martie 2008).
De asemenea, Punctul de Contact Cultural din cadrul Centrului de ConsultanŃă pentru Programe
Culturale Europene a dezvoltat o baza de date online ce cuprinde aproximativ 2.248 de operatori
culturali (dintre care 113 din străinătate), care s-a dovedit foarte utilă pentru cei interesaŃi în căutarea
de parteneri pentru Programul Cultura.
2. Obiective specifice
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
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Programul
1. „Cultura (2007-2013)”
AcŃiuni:
1.1. Întocmirea calendarului sesiunilor de informare şi seminariilor.
1.2. LicitaŃie de proiecte finanŃate prin programul Cultura 2007-2013.
Rezultate:
1.1.1. Sesiuni de informare şi seminarii organizate în diferite oraşe ale Ńării.
1.1.2. Acordarea de consultanŃă pentru programul Cultura 2007-2013.
1.1.3. Declararea de proiecte câştigătoare a licitaŃiei.
1.1.4. Proiecte cu participare românească atrase la licitaŃie.
Indicatori de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.1

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Numărul
participanŃilor la sesiunile de informare
pentru Programul Cultura 2007
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Sesiuni de informare şi seminarii organizate în diferite oraşe
ale Ńării
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

232

250

280

310

anual
arhiva CCPCE
liste de prezenŃă
An: 2007
crescătoare

Valoare: 232
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InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul solicitărilor de consultanta
pentru Programul Cultura 2007-2013
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

PLAN STRATEGIC 2008-2012

Titlu: Acordarea de consultanŃă pentru programul Cultura 20072013
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

320

350

360

380

lunar
arhiva CCPCE
telefoane,
email, direct
An: 2008
crescătoare

Valoare:25 (in luna aprilie)

Programul
2. „Anul European al Dialogului Intercultural”
AcŃiuni:
2.1. Implicarea în diverse evenimente culturale pe domenii de activitate, în colaborare cu alte
instituŃii.
Rezultate:
2.1.1. Evenimente culturale realizate.
2.1.2. Publicarea pe pagina de Internet a evenimentelor la care s-a participat.
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul
de
vizitatori
pe
site
www.dialog2008.ro
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Publicarea pe pagina de Internet a evenimentelor la care s-a
participat
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

-

5700

6000

6500

lunar
http://stat.trafic.ro
An: 2008
crescătoare

Valoare: 1.057 (in luna aprilie)

Programul
3. Media (2007 - 2013)
AcŃiune
3.1. Crearea cadrului de accesare a oportunităŃilor de finanŃare oferite de Programul Media
2007-2013 al Uniunii Europene
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Rezultate
3.1.1. Crearea bazei de date cu operatori de specialitate
3.1.2. Acordarea de consultanŃă pentru programul Media 2007-2013
3.1.3. Organizarea unui seminar de informare
3.1.4. FinanŃare acordată
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul solicitărilor de consultanŃă
pentru Programul MEDIA 2007-2013
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.4.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
Numărul de proiecte câştigătoare
Programul MEDIA 2007-2013
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Acordarea de consultanŃă pentru programul Media 2007-2013
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

66

-

-

-

lunar
arhiva CCPCE
telefoane,
email, direct
An: 2008
-

Titlu: FinanŃare acordată
Indicatori de performanŃă
2007
2008

Valoare:24 (in luna aprilie)

2009

2010

13
anual
arhiva CCPCE
telefoane,
email, direct
An: 2008
-

Valoare:24 (in luna aprilie)

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. Mecanisme de implementare
Centrul de ConsultanŃă pentru Programe Culturale Europene are în componenŃă următoarele
structuri:
a) Punctul de Contact Cultural pentru Programul Cultura (2007-2013) al Uniunii Europene,
b) Media Desk România,
c) Organism NaŃional de Coordonare pentru Programul 2008 – Anul European al Dialogului
Intercultural,
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d) structura naŃională de coordonare în vederea difuzării în România a informaŃiilor referitoare la
programul Europa pentru CetăŃeni.
2. Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
a) Punctul de Contact Cultural pentru Programul Cultura (2007-2013) al Uniunii
Europene are următoarele sarcini:
•

asigură promovarea programului cadru „Cultura (2007-2013)”

•

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

•

diseminează fără discriminare informaŃii privind licitaŃiile programului

•

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 acest program şi cei care sunt implicaŃi în proiecte culturale finanŃate de ale
programe ale ComunităŃii Europene

•

oferă informaŃii celor interesaŃi de mecanismele de finanŃare ale ComunităŃii Europene în
domeniul cultural:

−

răspunzând cererilor de informare ale publicului;

−

oferind informaŃii în format tipărit, creând şi menŃinând la zi web-site-ul www.cultura2007.ro
despre programul Cultura (2007-2013) şi despre activitatea culturală a ComunităŃii Europene;

−

organizând întâlniri cu posibili candidaŃi / operatori culturali, în scopul informării acestora
asupra procedurilor de finanŃare, a modalităŃii de prezentare a proiectelor şi acordând asistenŃă
tehnică în această privinŃă .

•

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

•

stabileşte legătura cu celelalte birouri de informare din Statele Membre şi din celelalte state
participante la Program, pentru a oferi posibilitatea candidaŃilor de a cunoaşte programele
comunitare cele mai adaptate nevoilor lor

•

construieşte o bază de date a operatorilor culturali din Ńară pentru a ajuta posibilii candidaŃi să
stabilească parteneriate pentru proiecte de cooperare

•

face publice cererile de proiecte/licitaŃiile de proiecte ale programului precum şi orice alt
document destinat sectorului cultural care provine de la DirecŃia Generală pentru EducaŃie şi
Cultură a Comisiei Europene

•

la cerere, asigură asistenŃă tehnică candidaŃilor în prezentarea cererilor de finanŃare ale
programului „Cultura (2007-2013)” sau îi îndrumă către orice alt mecanism mai adaptat
sprijinirii proiectului lor.
ActivităŃi şi proiecte:

•

Forum anual – o reuniune anuală, cu participare naŃională şi internaŃională

•

sesiuni de informare şi ateliere de lucru cu participarea operatorilor culturali interesaŃi de
accesarea fondurilor comunitare destinate sectorului cultural

•

realizarea şi editarea de materiale informative

b) Media Desk România are următoarele sarcini:
•

pune la dispoziŃia celor interesaŃi informaŃii privind oportunităŃile de finanŃare oferite de
Programul MEDIA 2007 al Uniunii Europene

•

actualizează permanent informaŃia privind reglementările juridice europene şi naŃionale
relevante pentru sectorul audiovizual

57

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

•

anunŃă pe pagina proprie www.media-desk.ro şi prin newsletter periodic transmis
organizaŃiilor de profil obiectivele, reglementările, termenele apelurilor pentru propuneri
iniŃiate de Comisia Europeană în cadrul Programului

•

face cunoscute prin pagina proprie şi prin newsletter periodic evenimentele semnificative
din domeniu, atât la nivel naŃional, cât şi internaŃional

•

organizează seminarii şi reuniuni pentru diseminarea proiectelor de succes finanŃate prin
intermediul Programului

•

editează şi distribuie gratuit broşuri şi pliante conŃinând date sintetice despre evoluŃia Programului
Media în România şi în Europa

•

participă la festivaluri şi evenimente în vederea promovării cinematografiei româneşti

•

promovează Programul prin interviuri sau informaŃii în exclusivitate oferite unor ziare, site-uri, etc.

•

acordă informaŃii, prin e-mail, telefon sau întâlniri directe, la solicitarea specifică a operatorilor din
sectorul audiovizual

ActivităŃi şi proiecte:
•

sesiuni de informare şi ateliere de lucru cu participarea operatorilor culturali interesaŃi de
accesarea fondurilor comunitare destinate sectorului audiovizual

•

realizarea şi editarea de materiale informative

•

promovarea Programului în cadrul unor evenimente şi reuniuni naŃionale şi europene

c) Organism NaŃional de Coordonare pentru Programul 2008 – Anul European al Dialogului
Intercultural are următoarele sarcini:
•

stimulează participarea organizaŃiilor din România la Program;

•

promovează participarea organizaŃiilor din România în Anul European al Dialogului Intercultural, la
nivel naŃional şi european;

•

promovează activităŃile desfăşurate la nivel european sub egida Anului European al Dialogului
Intercultural în rândul organizaŃiilor din România: dezbateri, concurs de fotografie, studii şi rapoarte,
proiecte paneuropene;

•

comunică mesajele cheie ale Programului, în conformitate cu strategia naŃională pentru
implementarea acestui Program în România;

•

coordonează PUZZLE - proiectul naŃional pentru 2008 – Anul European al Dialogului Intercultural.
ActivităŃi şi proiecte:

•

desfăşurarea de activităŃi specifice de promovare a activităŃilor derulate la nivel naŃional şi la nivel
european în cadrul Programului: dezvoltarea paginii de web dedicate www.dialog2008.ro,
comunicare online, comunicate de presă, dezbateri, conferinŃe de presă, forumuri, participări la
evenimente din România şi din străinătate;

•

stabilirea de parteneriate şi a unui grup de lucru interdisciplinar care să asigure buna desfăşurare a
Programului în domeniile predilecte în care se manifestă dialogul intercultural;

•

implicarea ambasadorilor naŃionali pentru 2008 – Anul European al Dialogului Intercultural în
activităŃi de comunicare cu privire la valoarea dialogului intercultural;

•

realizarea de studii, rapoarte şi sinteze cu privire la dialogul intercultural în România, în colaborare
cu instituŃii specializate;

•

coordonarea proiectului naŃional PUZZLE al României pentru 2008 – Anul European al Dialogului
Intercultural, în conformitate cu obligaŃiile contractuale asumate de Centrul de ConsultanŃă pentru
Programe Culturale Europene prin contractul semnat cu Comisia Europeană 2008-0164/001-001.

d) Structura naŃională de coordonare în vederea difuzării în România a informaŃiilor
referitoare la programul Europa pentru CetăŃeni are următoarele sarcini:
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•

mobilizează organismele adecvate pentru a promova programul, acordând o atenŃie deosebită
varietăŃii organizaŃiilor beneficiare ale diferitelor acŃiuni ale Programului;

•

cooperează, coordonează şi facilitează activitatea multiplicatorilor de informaŃie, prin organizarea de
reuniuni şi prin producerea şi diseminarea de materiale informative;

•

participă la evenimentele de promovare a Programului organizate de multiplicatorii de informaŃie;

•

menŃine legături cu celelalte birouri / structuri de informare ale ComunităŃii în România pentru a fi
în măsură să informeze potenŃialii solicitanŃi despre programele comunitare cele mai adecvate
nevoilor lor;

•

asigură cooperarea cu structurile de acelaşi tip ale celorlalte programe ale DirecŃiei Generale
EducaŃie, Audiovizual şi Cultură (ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii, Tineret în acŃiune);

•

facilitează participarea la program a unui număr cât mai mare de candidaŃi, propunându-le
parteneri străini în funcŃie de specificul proiectelor lor;

•

oferă potenŃialilor candidaŃi informaŃii despre diferitele acŃiuni ale Programului prin: răspunsuri la
cererile de informaŃii; furnizarea de informaŃii în mod activ, prin buletine informative (newsletter) şi
/ sau prin intermediul unui site web; organizarea de reuniuni informative;

•

acordă candidaŃilor asistenŃă metodologică în vederea depunerii proiectelor în cadrul acestui
Program sau, dacă este cazul, îi orientează spre alte programe di finanŃare mai adecvate ideilor lor
de proiecte;

•

facilitează căutarea de parteneri asociaŃi;

•

desfăşoară activităŃi de diseminare a rezultatelor Programului;

•

asigură informarea publicului larg cu privire la existenŃa Programului;

•

furnizează cetăŃenilor informaŃii despre Program şi despre realizările acestuia;

•

intermediază comunicarea cu Comisia Europeană şi cu AgenŃia Executivă EducaŃie, Audiovizual şi
Cultură în domeniu;

•

furnizează Comisiei Europene şi AgenŃiei Executive expertiză şi asistenŃă în legătură cu problemele
specifice Ńării noastre;

•

participă şi contribuie la reuniuni de instruire şi la alte evenimente organizate de Comisia Europeană
şi / sau de AgenŃia Executivă EducaŃie, Audiovizual şi Cultură pentru structurile naŃionale de
comunicare;

•

cooperează cu Comisia Europeană, dacă este cazul, pentru evaluarea Programului;

•

oferă Comisiei Europene informaŃii despre iniŃiativele naŃionale / regionale din domeniul cetăŃeniei
active;

ActivităŃi şi proiecte:
•

organizarea activităŃii în cadrul nou înfiinŃatei structuri naŃionale de coordonare;

•

elaborarea strategiilor de lucru (planul anual de activitate şi bugetul estimativ aferent);

•

organizarea de activităŃi şi participarea la evenimente de difuzare a informaŃiilor despre Program
sau de acordare de asistenŃă pentru solicitanŃi în vederea elaborării şi redactării de proiecte;

•

demararea cooperării dintre Consiliul municipalităŃilor şi regiunilor din Europa (CMRE) şi structurile
naŃionale Europa pentru CetăŃeni, în vederea realizării Măsurii 1 (ÎnfrăŃirea oraşelor ) din cadrul
AcŃiunii 1 - CetăŃeni activi pentru Europa a Programului (întâlnirile cetăŃenilor privind înfrăŃirea
oraşelor şi relaŃionarea tematică a oraşelor înfrăŃite);
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Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

1. Analiza situaŃiei actuale
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor este organizat şi funcŃionează, potrivit Hotărârii
Guvernului nr. 401/2006, ca organ de specialitate al administraŃiei publice centrale în subordinea

Guvernului, cu autoritate unică pe teritoriul României în ceea ce priveşte reglementarea, evidenŃa prin
registre naŃionale, supravegherea, autorizarea, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinŃifică în domeniul
drepturilor de autor şi al drepturilor conexe.
În activitatea sa Oficiul are ca obiectiv principal respectarea şi promovarea drepturilor de autor
şi a drepturilor conexe, potrivit legii, ca parte a drepturilor de proprietate intelectuală,
dezvoltarea şi
consolidarea sistemului proprietăŃii intelectuale în domeniul drepturilor de autor şi drepturilor conexe, în
vederea asigurării unui mediu cultural şi economic care să stimuleze creativitatea şi să garanteze
protejarea şi valorificarea rezultatelor acesteia.
ProtecŃia dreptului de autor şi a drepturilor conexe este reglementată de Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care reprezintă legea-cadru în domeniu, precum şi de alte
acte normative complementare, printre care, cel mai important este 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. În România, Strategia NaŃională în domeniul
proprietăŃii intelectuale a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1424/2003 şi a fost înfiinŃat
Grupul de Lucru pentru Dreptul de Proprietate Intelectuală, din care face parte şi O.R.D.A.
Ca instituŃie publică, O.R.D.A. urmăreşte în permanenŃă întărirea capacităŃii sale administrative şi
instituŃionale, asigurarea unui serviciu de administraŃie publică eficient şi nebirocratizat, precum şi
specializarea funcŃionarilor publici, angajaŃii Oficiului, în domeniul proprietăŃii intelectuale.
Prin înseşi atribuŃiile sale, O.R.D.A. se implică activ în promovarea creativităŃii şi protejarea
drepturilor creatorilor, conştientizarea importanŃei respectării legislaŃiei din domeniu, precum şi a
eficientei aplicării acesteia. De asemenea, O.R.D.A. sprijină realizarea echilibrului dintre interesul moral
şi material al creatorilor, pe de o parte, şi accesul la beneficiile socio-economice şi culturale ale
creativităŃii, pe de altă parte.
Rolul ORDA este de a dezvolta şi consolida sistemul proprietăŃii intelectuale în domeniul
drepturilor de autor şi drepturilor conexe, în vederea asigurării unui mediu cultural şi economic care să
stimuleze creativitatea şi să garanteze protejarea şi valorificarea rezultatelor acesteia.
FinanŃarea cheltuielilor curente şi de capital ale ORDA se face integral şi distinct de la bugetul de
stat prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor (conform art. 137 alin. 2 din Legea
8/1996)
2. Obiective specifice
- PerfecŃionarea cadrului normativ naŃional prin actualizarea şi armonizarea cu normele juridice
europene şi internaŃionale;
- Eficientizarea aplicării legislaŃiei din domeniu şi intensificarea măsurilor de evidenŃă naŃională,
expertiză şi constatare tehnico-ştiinŃifică;
- Dezvoltarea unui sistem de gestiune colectivă performant, transparent şi în concordanŃă cu
dinamica dreptului de autor şi drepturilor conexe;
- Reprezentarea României 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 dreptului de autor şi al drepturilor conexe.
- Creşterea nivelului de conştientizare şi diseminare a informaŃiilor privind necesitatea respectării
drepturilor de autor şi drepturilor conexe de către utilizatori şi publicul larg.
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3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Înregistrarea şi înscrierea în registrele naŃionale şi în alte evidenŃe naŃionale specifice,
prevăzute de lege
Rezultate:
1.1. Operatori economici înregistraŃi în registrele naŃionale administrate de ORDA
1.2. Importatori şi fabricanŃi de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraŃie
compensatorie pentru copia privată înregistraŃi
1.3. Fonograme, programe pentru calculator şi videograme înscrise în registrele naŃionale
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
titluri înscrise în Registrul NaŃional al
Fonogramelor
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Fonograme, programe pentru calculator şi videograme înscrise
în registrele naŃionale
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

6.804

5.000

4.000

3.000

semestrial
ORDA
Bazele de date
ORDA
An: 2007
descrescătoare

Valoare: 6.804

AcŃiune:
2. Verificarea si supravegherea activităŃii operatorilor economici înregistraŃi în registrele naŃionale
administrate de O.R.D.A.
Rezultate:
2.1. Controlul modului de aplicare a marcajelor holografice destinate fonogramelor / videogramelor.
2.2. Plasarea de echipamente de multiplicare la punctul de lucru al operatorului economic şi
autorizarea operatorului economic în Registrul naŃional al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio
şi casete video.
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
acŃiuni de control realizate in
colaborare cu organele cu atribuŃii de
control în domeniu
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

Titlu: łinerea sub control a modului de aplicare a marcajelor
holografice destinate fonogramelor / videogramelor.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

168

170

180

150

semestrial
ORDA
Bazele
ORDA

de

date
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An: 2007
2008, 2009 – crescătoare
2010 - descrescătoare

Valoare: 168

AcŃiune:
3. Organizarea activităŃii de distrugere a produselor pirat.
Rezultate:
3.1. AchiziŃionarea de echipamente destinate distrugerii produselor pirat.
3.2. Colectarea produselor pirat într-un singur loc.
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Număr
produse pirat distruse
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: AchiziŃionarea de echipamente destinate distrugerii produselor
pirat
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

61.559

45.427

80.000

50.000

Semestrial
ORDA
Bazele de date
ORDA
An: 2007
2008, 2010 – descrescătoare
2009 - crescătoare

Valoare: 61.559

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Mecanisme de implementare
O.R.D.A. supraveghează activitatea organismelor de gestiune colectivă care se pot înfiinŃa în baza
avizului acordat prin Decizie a Directorului general. În prezent, îşi desfăşoară activitatea 8 organisme
de gestiune colectivă respectiv:
1. COPYRO – Societate de gestiune colectivă a drepturilor de autor (gestionează drepturile
autorilor de opere scrise)
2. DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor
Români din Audiovizual (gestionează drepturilor autorilor de opere audiovizuale)
3. UCMR-ADA – Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – AsociaŃia pentru Drepturi
de Autor (gestionează drepturilor autorilor de opere muzicale)
4. VISARTA – Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor
Vizuale (gestionează drepturilor autorilor din domeniul artelor vizuale)
5. ADPFR – AsociaŃia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (gestionează
drepturile producătorilor de fonograme)
6. CREDIDAM – Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor InterpreŃi
(gestionează drepturile artiştilor interpreŃi sau executanŃi)
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7. UPFAR-ARGOA – Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România - AsociaŃia
Română de Gestiune a Operelor din Audiovizual (gestionează drepturile producătorilor de opere
audiovizuale)
8. UPFR – Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (gestionează drepturile
producătorilor de fonograme).
ActivităŃi şi proiecte:
- 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,
Sarcini:
- elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul său de activitate;
- organizarea şi administrarea înregistrărilor sau înscrierilor în registrele naŃionale şi în alte evidenŃe
naŃionale specifice, prevăzute de lege;
- eliberarea contra cost, în condiŃiile legii, a marcajelor holografice utilizabile în domeniul drepturilor de
autor şi al drepturilor conexe;
- avizarea constituirii, supravegherea şi controlul funcŃionării organismelor de gestiune colectivă;
- avizarea, potrivit legii, a înscrierii în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociaŃiilor şi fundaŃiilor
constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, precum şi a asociaŃiilor pentru
combaterea pirateriei;
- efectuarea de constatări tehnico-ştiinŃifice şi expertize cu privire la caracterul original al produselor
purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală sau
a părŃilor interesate, după caz;
- desfăşurarea de activităŃi de informare şi de instruire privind legislaŃia din domeniu;
- participarea la elaborarea şi actualizarea Strategiei naŃionale în domeniul proprietăŃii intelectuale;
- desfăşurarea activităŃilor de reprezentare 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 dreptului de autor şi al drepturilor conexe.
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D. Institutul NaŃional pentru Memoria Exilului Românesc
1. Analiza situaŃiei actuale
Institutul NaŃional pentru Memoria Exilului Românesc (INMER), este organizat şi
funcŃionează conform Hotărârii Guvernului nr. 656 din 5 iunie 2003.
INMER este organ de specialitate al administraŃiei publice centrale, cu personalitate juridică, în
subordinea Guvernului şi coordonarea ministrului culturii şi cultelor.
INMER este un organism al statului român, care îşi propune sa recupereze şi să studieze documentele
răspândite în lume, pentru a înfăŃişa un segment de istorie românească ameninŃat, în scurt timp, de
uitare, prin pierderea celor mai importanŃi martori şi mărturii. Exilul romanesc postbelic este recunoscut
drept un reprezentant al tradiŃiilor democratice, fiind purtătorul unor valori şi idealuri ce nu se mai
puteau exprima în Ńară. INMER se afla sub Înaltul Patronaj al MajestăŃii Sale Regele Mihai I şi
beneficiază de îndrumarea unui Consiliu de GaranŃie Morală compus din 26 de membri de vază ai
Exilului românesc şi a unui Consiliu ŞtiinŃific alcătuit din cercetători respectaŃi din domeniul istoriei,
psihologiei, sociologiei şi filozofiei.
INMER are ca obiect de activitate culegerea, arhivarea şi publicarea documentelor referitoare
la exilul românesc din perioada 1940-1989, precum şi rezolvarea unor probleme pendinte legate de
fostul exil.
Pe parcursul anului 2007 INMER a organizat numeroase dezbateri, saloane şi simpozioane, fie
singur, fie în colaborare cu alte instituŃii. De asemenea, a participat la târgurile de carte organizate în
Bucureşti. Toate aceste evenimente au fost însoŃite de manifestări multimedia la care au participat
diferite personalităŃi din România şi din afara graniŃelor.
INMER desfăşoară de asemenea un amplu program editorial, care cuprinde atât volume scrise
sau despre personalităŃi din fostul exil românesc, cât şi revista „Caietele INMER”. La sfârşitul anului
2006 şi parcursul anului 2007 au mai fost finalizate lucrări care urmează să fie editate în 2008: culegeri
de documente, volume istorice, jurnale şi altele.
În intervalul de timp 2006-2007 au fost primite din FranŃa, ElveŃia, Germania, SUA, Venezuela
mai multe documente de arhivă de la persoane din fostul exil, care au fost arhivate astfel încât s-au
îmbogăŃit fondurile deja create şi s-au creat următoarele fonduri noi: Fond „Viorel Roman”; Fond
„Corneliu Popescu”; Fond „Lia Constantinescu”; Fond „FundaŃia Iuliu Maniu”; Fond „Elisabeth
Păunescu”; Fond „Dan Boghiu”.
În anul 2007 s-au arhivat 700 de unităŃi arhivistice.
Din planul de cercetare prezentat pentru 2007 MCC de către INMER s-au realizat în cadrul
Departamentului de cercetare 16 lucrări din care 7 au fost deja editate şi sunt precizate în capitolul de
mai sus intitulat „Activitate editorială”, iar 9 lucrări sunt în curs de editare. În urma activităŃii de
cercetare în arhive, îndeosebi la CNSAS, au fost identificate şi aduse sub formă de copii xerox
aproximativ 10.000 de pagini document şi de la Arhivele MAE 5.000 de pagini care vor servi la viitoarele
apariŃii editoriale.
Activitatea INMER este întreŃinută şi prin numeroase deplasări legate de obiectul de activitate al
instituŃiei, deplasări pentru recuperări de arhive, pentru cercetare şi schimb de experienŃă, participări la
simpozion, încheiere de protocol cu o bibliotecă.
2. Obiective specifice
1. Documentarea exilului românesc prin studii de caz din fiecare zonă predilectă publicate anual
2. Conştientizarea opiniei publice asupra exilului românesc prin campanii şi dezbateri organizate anual
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. Organizarea de dezbateri pe tema exilului românesc şi participarea la târguri de carte.
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Rezultate:
1.1. Mediatizarea personalităŃilor româneşti care au avut un rol important în diaspora românească.
1.2. Prezentarea de cărŃi scrise de către sau legate de exilul românesc.

Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Dezbateri organizate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Mediatizarea personalităŃilor româneşti care au avut un
rol important în diaspora românească
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

8

8

8

8

Anual
INMER
Centralizare la
nivelul INMER
An: 2007
Constantă

Valoare: 8

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.2 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de cărŃi
editate şi tipărite
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Prezentarea de cărŃi scrise sau legate de exilul românesc
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

8

12

12

12

Anual
INMER
Centralizare la
nivelul INMER
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 12

AcŃiuni:
2. Crearea fondurilor de arhivă.
Rezultate:
2.1. Arhivarea documentelor despre persoane din fostul exil.
2.2. ÎmbogăŃirea fondurilor de arhiva existente şi apariŃia unor noi fonduri.

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 2.1 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: UnităŃi arhivistice
centralizate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu:
Arhivarea documentelor despre persoane din fostul exil.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

700

820

900

920

Anual
INMER
Centralizare la
nivelul INMER
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 700
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4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
Nu este cazul.
2. Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Sarcini şi activităŃi
INMER îndeplineşte următoarele atribuŃii:
a.
efectuează studii şi cercetări, în Ńară şi străinătate, pentru aprofundarea cunoaşterii
fenomenului exilului românesc;
b.
achiziŃionează – sau primeşte donaŃii – orice mărturie, publicaŃie ori document al fostului exil
sau despre acesta;
identifică, aduce în Ńară şi conservă documente ale fostului exil, în original sau copii, pe orice
c.
suport, răspândite în diferite Ńări ale lumii;
d.
finanŃează editarea şi reeditarea, tipărirea şi publicarea de memorii, cărŃi, studii, articole,
corespondenŃă, memorie fotografică şi video, colecŃii de documente, albume fotografice, privitoare la
fostul exil românesc;
e.
lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a exilului românesc;
f.
organizează reuniuni şi colocvii consacrate exilului şi reprezintă cercetarea românească în acest
domeniu la întâlnirile ştiinŃifice naŃionale şi internaŃionale;
constituie un depozit cuprinzând toate publicaŃiile, cărŃile, colecŃiile de reviste, ziare, manifeste
g.
şi alte înscrisuri ale fostului exil din perioada 1940-1989;
h.
constituie un punct de referinŃă şi de comunicare cu persoanele din fostul exil care au continuat
să rămână în afara graniŃelor Ńării;
sprijină material, în limita sumelor alocate prin buget, acele instituŃii ale fostului exil care
i.
trebuie să rămână în străinătate, ca prezenŃe active româneşti în Ńările respective;
j.
asigură îngrijirea mormintelor personalităŃilor exilului decedate în străinătate şi, după caz,
procedează, cu acordul familiei, la repatrierea şi reînhumarea acestora, potrivit legii;
acordă ajutoare materiale, în cazuri excepŃionale, pentru acele personalităŃi ale fostului exil
k.
aflate în nevoie, ajutoare care pot fi plătite inclusiv în străinătate. În acest sens, va fi deschis un cont în
lei şi unul în valută.
Proiecte
„ArhitecŃii şi exilul”, lucrare realizată de arh. Adrian MAHU are ca scop prezentarea arhitecŃilor plecaŃi
din România în timpul regimului comunist. Din cei peste 2000 de arhitecŃi din exil, în antologie vor fi
prezentaŃi numai cei care au dorit să apară şi au trimis materialele solicitate de autor (CV-uri, imagini
ale lucrărilor reprezentative cu scurte explicaŃii).
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E. Studioul de CreaŃie Cinematografică al Ministerului Culturii şi Cultelor
1. Analiza situaŃiei actuale
Studioul de CreaŃie Cinematografică al Ministerului Culturii şi Cultelor este un actor activ în
festivalurile internaŃionale de film, chiar de la înfiinŃare reuşind selecŃia şi intrarea în diverse secŃiuni ale
principalelor festivaluri internaŃionale de film cu aproape 80% din filmele pe care le-a realizat.
Rezultatele au fost în general bune şi chiar foarte bune, Ńinând cont că a obŃinut chiar şi cel mai mare
premiu de film la VeneŃia cu filmul “Terminus Paradis” (aceasta se întâmpla înaintea câştigării Palm d'Or
de către Cristian Mungiu la Cannes 2007). Până în prezent a reuşit 7 selecŃii la Cannes, 3 selecŃii la
Berlin şi 2 la VeneŃia (cele 3 mari festivaluri europene), la care se adaugă o listă foarte mare de alte
festivaluri internaŃionale la care filmele produse sau coproduse de Studioul de CreaŃie Cinematografică
al Ministerului Culturii şi Cultelor au fost prezente în concurs.
LegislaŃia română a adoptat şi aprobat prevederi – reglementări armonizate cu cele europene în
domeniul cinematografiei şi audiovizualului care deschide cale liberă către orbita cinematografiei
europene. Acordul EUROIMAGES (01.07.1998), Legea 28/2002 şi alte convenŃii europene au deschis
reale posibilităŃi de participare a producătorilor şi realizatorilor români la coproducŃiile europene.
Aceasta asigură pe de o parte o diversificare culturală dar într-un context de solidaritate europeană, iar
pe de altă parte asigură promovarea patrimoniului cultural naŃional într-un program de cooperare a
cinematografiilor europene.
În prezent una din problemele cu care se confruntă Studioul de CreaŃie Cinematografică este
reprezentată de faptul că pentru cea mai mare parte a personalului mediu tehnic şi artistic chiar
(cameramani, maşinişti, electricieni, as.imagine, as.costume şi scenografie, recuziteri) nu există un
sistem de pregătire profesională care să asigure acoperirea acestor funcŃii din echipa de filmare.
2. Obiective specifice
•

Promovarea excelenŃei, a valorii şi a calităŃii deosebite a creaŃiei contemporane, în special a
cinematografiei româneşti;

•

Promovarea, în continuare, debutarea, urmărirea, sprijinirea şi susŃinerea celor care au
venit în cinematografie, şi în special a tinerilor

•

Diversificarea actului cultural prin încurajarea experimentului, diversificarea ofertei şi a modului
de exprimare cinematografică.

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. Atragerea de finanŃare extrabugetară.
Rezultate:
1.1. Parteneriate public - private încheiate.
1.2. Scăderea nivelului de finanŃare de la bugetul de stat a producŃiilor de filme.
Indicator de performanŃă:

Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Procent de
finanŃare a producŃiei de film.
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:

Titlu: Scăderea nivelului de finanŃare de la bugetul de stat a
producŃiilor de filme
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

65%

55%

55%

50%

anual
Studioul de CreaŃie
Cinematografică
Centralizare MCC
An: 2007

Valoare: 65%
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Descrescătoare

AcŃiune:
2. Realizarea de proiecte cinematografice de o înaltă valoare artistică.
Rezultate:
2.1. Filme (lung şi scurt metraj) produse.
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de filme
(lung şi scurt metraj) produse
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Filme (lung şi scurt metraj) produse
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

6

6

2010

6

6

anual
Studioul de CreaŃie
Cinematografică
Centralizare MCC
An: 2007
Constantă

Valoare: 6

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
Nu este cazul.
2. Sarcini şi activităŃi
Studioul îndeplineşte următoarele atribuŃii:
• efectuează studii şi cercetări, în Ńară şi străinătate, în domeniul cinematografiei.
• selectează proiectele cinematografice ce vor fi finanŃate.
• selectează proiectele cinematografice care vor participa la festivaluri şi concursuri.
• stabileşte festivalurile la care participă filmele realizate.
• colaborează cu instituŃii internaŃionale similare
• participă la realizarea unor co-producŃii internaŃionale
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F. Centre de cultură
1. Analiza situaŃiei actuale
Ministerul Culturii şi Cultelor are în subordine un număr de 4 centre culturale:
• Centrul European de Cultură Sinaia
• Centrul de Cultură "George Apostu"
• Centrul de Cultură "Arcuş"
• Centrul Cultural TopliŃa.
În ceea ce priveşte centrele de cultură, se poate constata faptul că există o preocupare
deosebită pentru consolidarea instituŃiilor în vederea angajării acestora în păstrarea şi reafirmarea
identităŃii naŃionale şi a moştenirii culturale. De asemenea, în vederea asigurării condiŃiilor optime
pentru accesul tinerilor la cultură, centrele urmăresc acordarea de facilităŃi acestora, precum şi
stimularea creaŃiei artistice şi a competitivităŃii în rândul tinerilor artişti. Principalele probleme pe care
centrele de cultură le întâmpină în desfăşurarea activităŃilor sunt reprezentate de insuficienŃa
personalului calificat şi a programelor de perfecŃionare.
2. Obiective specifice
-

Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial şi material, mobil şi imobil la nivel zonal,
naŃional şi internaŃional

-

Sprijinirea, îndrumarea şi promovarea tinerilor cercetători, artişti valoroşi, precum şi a colectivelor
artistice tradiŃionale de amatori

-

Creşterea nivelului de accesibilitate a publicului la activităŃile desfăşurate de centrele de cultură

-

Creşterea gradului de colaborare inter-regional şi internaŃional.

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. FinanŃarea/Sprijinirea activităŃii tinerilor artişti
Rezultate:
1.1. Festivaluri adresate tinerilor artişti organizate.
1.2. Burse acordate tinerilor artişti.
1.3. RezidenŃe acordate tinerilor artişti
Indicatori de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr festivaluri
adresate tinerilor artişti organizate/număr
de artişti participanŃi
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Festivaluri adresate tinerilor artişti organizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

23/305

24/440

29/465

29/470

Anual
Raport centre
Centralizare la
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 23/305
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Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr burse
acordate tinerilor artişti
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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Titlu: Burse acordate tinerilor artişti
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

4

4

2010

6

8

Anual
Raport centre
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Rezultatul acŃiunii nr. 1.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr rezidenŃe
acordate tinerilor artişti
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanism de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

la
Valoare:4

Titlu: RezidenŃe acordate tinerilor artişti
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

13

13

2010

14

14

Anual
Raport centre
Centralizare la
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Valoare:13

AcŃiune: 2. Valorificarea patrimoniului ce aparŃine centrelor.
Rezultate: 2.1. Evenimente cultural – artistice organizate
2.2. PublicaŃii realizate
2.3. Grad ridicat de accesibilitate a publicului
Indicatori de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr evenimente
cultural - artistice organizate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: Evenimente cultural – artistice organizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

34

34

38

2010

39

Anual
Raport centre
Centralizare la
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Valoare:34
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Rezultatul acŃiunii nr. 2.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr publicaŃii
realizate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanism de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
Rezultatul acŃiunii nr. 2.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de vizitatori,
spectatori
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanism de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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Titlu: PublicaŃii realizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

9

9

2009

12

2010

12

Anual
Raport centre
Centralizare la
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Valoare:9

Titlu: Grad ridicat de accesibilitate a publicului
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

5930

5700

6400

2010

6600

Anual
Raport centre
Centralizare la
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

Valoare:5930

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu se propun acŃiuni suplimentare faŃă de cele prevăzute în programul minimal pentru anul 2008,
pentru care au fost stabilite şi aprobate sursele de finanŃare.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Centrele de Cultură subordonate Ministerului Culturii şi Cultelor vor implementa programul cu sprijinul
MCC.
Sarcini/ ActivităŃi/ Proiecte
Principalele sarcini ale centrelor de cultură sunt următoarele:
-

Elaborează programe şi proiecte culturale;

-

IniŃiază şi dezvoltă parteneriate cu autorităŃile administraŃiei publice locale şi cu structurile societăŃii
civile;

-

FinanŃare - propuneri de finanŃare a proiectelor culturale elaborate

-

Identificare surse extrabugetare

-

Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale

Proiecte:
ArtistNe(s)t - Dezvoltarea capacităŃii Centrului de a organiza rezidenŃe pentru artişti
Program sinergetic “Cultură – EducaŃie, EducaŃie –Cultură” - programul vizează conjugarea
eforturilor comune în plan educaŃional şi cultural pentru atingerea obiectivelor de solidaritate,
complementaritate şi participare.

71

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

G. Muzee
1. Analiza situaŃiei actuale
Ministerul Culturii şi Cultelor are în subordine un număr de 15 muzee, având domenii de
activitate specific:
- Muzeul NaŃional de Artă al României
- Muzeul NaŃional de Artă Contemporana al României
- Muzeul NaŃional al HarŃilor si CărŃii Vechi
- Muzeul NaŃional de Istorie a României
- Muzeul NaŃional Brukenthal
- Muzeul NaŃional PELEŞ
- Muzeul NaŃional al Satului Dimitrie Gusti
- Muzeul NaŃional al łăranului Român
- Muzeul NaŃional Bran
- Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei
- Complexul Muzeal NaŃional „Moldova”
- Muzeul CarpaŃilor Răsăriteni
- Muzeul NaŃional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”
- Muzeul de Artă „Vasile Grigore” - pictor şi colecŃionar
- Muzeul NaŃional „George Enescu
Activitatea de promovare a patrimoniului cultural a acestor muzee este foarte variată
cuprinzând organizarea de expoziŃii, concerte (Muzeul NaŃional “George Enescu”), realizarea de
publicaŃii precum şi a unor lecŃii deschise în cadrul şcolilor, liceelor si universităŃilor.
De asemenea, muzeele din subordinea Ministerului Culturii au ca scop conservarea şi punerea
în valoare a patrimoniului mobil şi imobil existent. Pentru îndeplinirea acestui scop muzeele s-au
preocupat în mod deosebit de dezvoltarea spaŃiilor în care îşi desfăşoară activitatea, numărul acestora
fiind diferit în funcŃie de complexitatea şi specificul activităŃilor. De exemplu, Complexul Muzeal NaŃional
"Moldova" Iaşi are în componenŃa sa patru muzee: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă,
Muzeul de Etnografie a Moldovei şi Muzeul ŞtiinŃei şi Tehnicii "Ştefan Procopiu", Centrul de conservare –
restaurare a patrimoniului cultural mobil. În cadrul Muzeului de Istorie a Moldovei funcŃionează Muzeul
Unirii din Iaşi, Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi, Muzeul Memorial "Al. I. Cuza" Ruginoasa
şi StaŃiunea arheologică Cucuteni. Muzeul de Etnografie are în subordine Muzeul Viei şi Vinului din
Hârlău, iar în cadrul Muzeului Tehnic funcŃionează şi Muzeul "Poni Cernătescu" din Iaşi. Principalele
probleme cu care se confruntă multe muzee sunt reprezentate de lipsa sau dotarea necorespunzătoare
a laboratoarelor de conservare/restaurare, astfel că multe dintre clădirile muzeelor se află în amplu
proces de reabilitare şi consolidare (Muzeul NaŃional Bruckenthal, Complexul Muzeal NaŃional "Moldova",
Muzeul NaŃional al Satului “Dimitrie Gusti”, etc.) urmărindu-se totodată crearea de laboratoare de
conservare şi reabilitare şi dotarea acestora cu aparatură modernă prin creşterea şi diversificarea
surselor de finanŃare.
Protejarea patrimoniului cultural presupune şi o activitate de recuperare a unor piese muzeale
care s-au „pierdut” fie în urma unor decizii abuzive ale regimului comunist, fie în urma nerestituirii de
către colaboratori a unor piese muzeale împrumutate cu ocazia organizării diferitelor expoziŃii
temporare. Este cazul Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei care are în vedere recuperarea a trei
loturi excepŃionale de piese arheologice – tezaurele de la Apahida şi Someşeni (actualmente
regăsindu-se în cadrul Muzeului NaŃional de Istorie al României), şi Tezaurul Halberstam a cărui
restituire este refuzată de beneficiarul împrumutului din Israel.
Activitatea de cercetare a muzeelor este una foarte intensă şi se desfăşoară pe mai multe
domenii. Muzeul NaŃional al Satului “Dimitrie Gusti” se ocupă cu cercetarea patrimoniului tangibil
(arhitectura vernaculară din România, meşteşuguri şi meşteşugari în satul românesc tradiŃional, formele
de cultură specifice etniilor conlocuitoare) şi cel intangibil (identificarea formelor ritual-ceremoniale şi a
modelelor culturale reprezentative pentru spiritualitatea românească şi studiul particularităŃilor plasticoformale ale obiectelor de cult creştin-ortodox, în creaŃia populară românească. De asemenea,
activitatea de cercetare se desfăşoară la sediul muzeelor, pe teren în cadrul altor instituŃii de cultură,
precum şi pe şantiere arheologice (Muzeul CarpaŃilor Răsăriteni).
Datele statistice existente arată faptul că numărul de vizitatori este în permanentă creştere;
aceasta se datorează diversificării activităŃilor şi programelor culturale pe de o parte, şi activităŃii de
promovare a imaginii muzeelor pe de altă parte. De asemenea, s-a manifestat un interes deosebit
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pentru perfecŃionarea personalului, ceea ce a dus la o bună colaborare cu Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură.
Un alt aspect care trebuie menŃionat este legat de colaborările cu instituŃii culturale şi muzee
europene în scopul promovării muzeelor în străinătate pe de o parte, şi al alinierii activităŃii muzeale la
standardele europene, pe de altă parte. Ca o încoronare a succesului activităŃii lor unele muzee se
bucură de recunoaştere internaŃională. Este cazul Muzeului NaŃional al HărŃilor şi CărŃii Vechi care a fost
nominalizat de European Museum Forum pentru premiul anual. În ceea ce priveşte activitatea
desfăşurată pe plan extern, este de remarcat faptul că diferitele colaborări cu instituŃii de cultură din
străinătate s-au concretizat în parteneriate privind organizarea de expoziŃii comune, schimburi de
experienŃă, sprijin şi programe de formare.
Prin activitatea lor, muzeele promovează lucrările reprezentative ale unor artişti de valoare, în
special tineri, din Ńară şi din diaspora. Strategia Muzeului NaŃional de Artă Contemporană vizează şi
promovarea tendinŃelor actuale din arta contemporană internaŃională şi introducerea valorilor viabile şi
a experimentelor inovatoare ale artei româneşti contemporane.
2. Obiective specifice
- Conservarea şi promovarea patrimoniului cultural mobil şi al muzeelor.
- Creşterea nivelului de accesibilitate a publicului la activităŃile desfăşurate de către muzee
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. Elaborarea proiectelor de conservare şi restaurare a patrimoniului mobil
Rezultate:
1.1 Obiecte de patrimoniu mobil conservate şi restaurate
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de obiecte
de patrimoniu mobil conservate şi
restaurate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu:
Obiecte de patrimoniu mobil conservate şi restaurate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

5000

5500

5500

5000

Anual
Raport muzee
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Constantă

la
Valoare: 5000

Acțiune:
2. Realizarea evidenŃei informatizate a bunurilor şi clasarea acestora.
Rezultate:
2.1. Crearea bazei de date.
2.2. Obiecte de patrimoniu înregistrate şi clasate.
Acțiune:
3.
Promovarea şi valorificarea patrimoniului muzeal
Rezultate:
Evenimente cultural – artistice organizate
PublicaŃii realizate
Indicatori de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.

Titlu: Evenimente cultural – artistice organizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

73

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Număr
de
evenimente
cultural
–
artistice
organizate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

266

280

283

283

Anual
Raport muzee
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

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

la
Valoare:266

Acțiune:
4. Asigurarea spaŃiilor de adăpost şi pentru expoziŃii.
Rezultat:
4.1 Consolidarea spaŃiilor de depozitare/expoziŃii
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 4.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de spaŃii
de depozitare/expoziŃii consolidate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

Titlu: Consolidarea spaŃiilor de depozitare/expoziŃii
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

4

7

4

5

anual
Raport muzee
Centralizare
nivelul MCC
An: 2007
Crescătoare

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

la
Valoare:4

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nr. 1

Noua iniŃiativă de finaŃare

1.

Titlul
iniŃiativei:
Brukenthal

1.1.

RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici
publice şi/sau acte normative: Digitizarea Bibliotecii Brukenthal ar putea face parte

Digitizarea

Bibliotecii

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

din/ ar putea fi o componentă a programului „Digitizarea resurselor culturale naŃionale şi
crearea Bibliotecii Digitale a României”, în situaŃia în care „Digitizarea resurselor...” face
obiectul unei propuneri de politică publică cu aceeaşi nume elaborată de MCC la sfârşitul
anului 2007, fiind deja avizată favorabil de Secretariatul General al Guvernului (ianuarie
2008).
1.2.

Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor
măsuri şi proiecte: protejarea şi conservarea patrimoniului de carte din Biblioteca
Brukenthal
Scurtă descriere: – trecerea pe suport digital, cel puŃin a celor mai importante cărŃi din
patrimoniul Bibliotecii Brukenthal, de aşa manieră încât cărŃile respective să fie luate din
rafturi, respectiv manevrate (atinse, răsfoite) , numai în rare cazuri (cercetare ştiinŃifică
avansată etc.).
– digitizarea Bibliotecii Brukenthal nu trebuie şi poate să aibă doar un scop şi o finalitate
locale, acŃiunea trebuind să constituie o parte a programului „Digitizarea resurselor...”
– în vederea atingerii obiectivelor de mai sus este nevoie de un program pe o perioadă de un
anumit număr de ani, cu finaŃare multianuală, care să permită continuarea acŃiunii.
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1.3

A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja
alocată? Implementarea a fost începută din cursul anului 2007, Biblioteca Brukenthal

1.4.

Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei Rezultat (prevăzut): digitizate 50.000 pagini

1.4.1.

Rezultat nr.1 Număr de resurse aparŃinând
patrimoniului documentar scris digitizate

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 nici o re-alocare.

colaborând, în acest sens, cu CIMEC.

1.6.
1.7.

Nr.2

2.

2.1.

2.2.

50.000
pagini

de

Este necesară crearea de noi posturi pentru implementare?

Dacă da, câte posturi noi vor fi create?

Noua iniŃiativă de finanŃare

50.000
pagini

de

DA X

50.000
de pagini

NU
3

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani
(în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

Titlul iniŃiativei
Clădirea MNAC. Intrare separată. Accesul la
instituŃiile
din
clădirea
Palatului
Parlamentului să fie asigurat de o linie de
transport în sistem circuit.
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
Pentru această iniŃiativă s-a aprobat HG nr. 197 din 2002 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Hotărârea Guvernului nr. 691/2001 privind înfiinŃarea Muzeului NaŃional de Artă
Contemporană al României prin care s-au atribuit MNAC 8,4ha din suprafaŃa parcului din
spatele Palatului Parlamentului.
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Crearea unei noi căi de acces în MNAC.

Scurtă descriere:

2.3.
2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

2.6.
2.7.

Conform temei de proiectare şi proiectului elaborat pentru spaŃiul exterior al Muzeului, în
această zonă segregată trebuiau organizate funcŃiuni introductive şi anexe, vital necesare
oricărui muzeu de această anvergură: o intrare directă şi prietenoasă, total separată de restul
acceselor în clădirea Parlamentului, o zonă dotată cu sisteme de semnalizare, informare şi
supraveghere, spaŃii destinate unui muzeu de sculptură în aer liber, unei terase-cafeterialibrărie, unei zone de depozitare, unui amfiteatru polivalent pentru manifestări
interdisciplinare de tip dans, teatru, cinematecă, concerte, spaŃii de sociabilitate pentru tineri
şi chiar pentru copii.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Hotărârea de Guvern mai sus menŃionată nu a fost pusă în aplicare.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Acces primitor şi clar delimitat pentru
publicul vizitator.
Rezultat nr.2(prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Sisteme de semnalizare, informare şi
supraveghere amplasate vizibil şi accesibil.
Rezultat nr.3
n/a
n/a
n/a
SpaŃiu pentru sculptură în aer liber
amenajat.
Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei,
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii
În acest moment, nu este posibilă nici o re-alocare.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-
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vor implementa această secŃiune a

Sarcini/ ActivităŃi/ Proiecte
Potrivit Legii Nr.311/2003 a muzeelor şi colecŃiilor publice, republicată, funcŃiile principale ale muzeului
sunt:
a) constituirea ştiinŃifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b) cercetarea ştiinŃifică, evidenŃa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.
AtribuŃiile principale ale muzeelor sunt:
 elaborarea de programe şi proiecte culturale proprii, în concordanŃă cu strategia culturală
promovată de Ministerului Culturii şi Cultelor;
 stabilirea de măsuri tehnice, economice, organizatorice pentru aducerea la îndeplinire a
programelor culturale aprobate, de a căror realizare răspund;
 cercetare pentru dezvoltarea colecŃiilor muzeale;
 realizarea lucrărilor de restaurare, conservare şi protecŃie a patrimoniului cultural aflat în
administrarea lor.
Principalele activităŃi ale muzeelor se realizează prin:
- cercetare, conform programelor anuale şi de perspectivă a patrimoniului pe care îl deŃin şi a
contextelor istorice specifice acestui patrimoniu;
- documentare în vederea depistării, cunoaşterii şi după caz, a achiziŃionării de obiecte de patrimoniu
pentru completarea şi îmbogăŃirea colecŃiilor;
-evidenŃă, conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu;
-expunere, în expoziŃia permanentă şi în expoziŃii temporare, atât la sediul central cât şi în alte spaŃii, a
patrimoniului pe care îl deŃin;
- punere în valoare şi comunicare publică prin expoziŃii, publicaŃii şi comunicări a rezultatelor
cercetărilor ştiinŃifice muzeologice şi istorice;
- contact permanent cu publicul de toate categoriile;
- contact permanent cu mediile de informare, cu organizaŃii nonguvernamentale, organisme culturale,
instituŃii de învăŃământ şi cercetare, muzee si organisme şi foruri internaŃionale;
- cercetare patrimoniului cultural naŃional şi internaŃional;
- formare de specialişti în toate domeniile de specialitate pe care le presupun funcŃiile de bază ale
muzeologiei generale.
Proiecte/Programe:
A. Muzeul NaŃional al CarpaŃilor Răsăriteni
Proiect SALT - finanŃare europeană pe o perioadă de 3 ani - cu privire la exploatarea preindustrială a
sării în estul Transilvaniei, cu o valoare de 5000000 lei
Cercetare arheologică şi de conservare primară a patrimoniului arheologic descoperit pe
şantierele arheologice Beclean – Băile Figa, judeŃul BistriŃa-Năsăud şi Păuleni – Ciomortan, judeŃul
Harghita.
B. Muzeul NaŃional “George Enescu”
Simpozionul InternaŃional “G. Enescu” (organizarea ediŃiei din 2007, pregătirea celei din 2009,
precum şi editarea volumului ce va conŃine comunicările din 2007)
Proiectul M.U.Z.I.C.A. (masterclass în interpretarea muzicii de cameră susŃinut de formaŃii de renume
internaŃional) Muzeul George Enescu
C. Complexul Muzeal NaŃional "Moldova" Iaşi
Reorganizarea şi modernizarea expoziŃiilor de bază de la Muzeul Memorial "Mihail Kogălniceanu"
din Iaşi, a Muzeului "Poni Cernătescu" din Iaşi; StaŃiunea arheologică Cucuteni;
Program de achiziŃii muzeale în vederea dezvoltării patrimoniului muzeal;
Un amplu program de cercetare ştiinŃifică;
Programe de cercetare arheologică şi socio-etnografică;
Programe educative, constând în pedagogie muzeală, vizite active, conferinŃe, etc.;
Program de valorificare a cercetării muzeale prin publicaŃii, comunicări ştiinŃifice, studii, articole,
cataloage de colecŃii, expoziŃii;
Participarea la programe şi proiecte de cercetare naŃionale şi europene;
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Organizarea unui simpozion internaŃional privind restaurarea şi conservarea documentelor grafice.
D. Muzeul NaŃional al HărŃilor şi CărŃii Vechi
„Descriptio romaniae” – editare volumul I – II – III
„Cosmographia” – editare revistă semestrială
„Marea Neagră” – expoziŃie internaŃională sub egida Forum Crans Montana – Monaco
„Dacia în izvoarele cartografice antice şi medievale” – 5 expoziŃii itinerante în Ńară
LecŃii deschise desfăşurate în mod constant pentru studenŃi (Facultatea de Istorie, Facultatea de
Geografie).
Colaborare cu diferite instituŃii internaŃionale: Liga Bibliotecilor Europene ce Cercetare – Grupul
Conservatorilor De HărŃi; Brussels International Map Colector Circle;
E. Muzeul NaŃional de Istorie a Transilvaniei
Transilvania în antichitate – Programul are în vedere realizarea de cercetări arheologice sistematice
şi preventive efectuate pe teritoriul Transilvaniei; prelucrarea materialelor arheologice provenite din
săpăturile sistematice şi de salvare (inventariere, baze de date etc.) ; lucrări de restaurare şi conservare
ale materialului arheologic din săpături sau ale bunurilor arheologice păstrate în depozite; elaborarea
unor cărŃi şi studii de specialitate cu privire la materialul arheologic din patrimoniul muzeului;
colaborare cu specialişti din alte domenii pentru analize petrologice, chimice, metalografice etc.;
modernizarea expoziŃiei de bază consacrată ilustrării istoriei antice a Transilvaniei;
Patrimoniu Transilvănean – Patrimoniu European – reflectarea în cadrul expoziŃiilor permanente
şi temporare ale MNIT a valorilor multiculturalismului şi toleranŃei religioase, specifice istoriei
Transilvaniei medievale, moderne şi contemporane.
Istoria Transilvaniei în Secolele XIX-XX.
Lapidarul Medieval al Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei – reorganizarea Lapidarului
medieval al Muzeului NaŃional de Istorie a Transilvaniei.
F. Muzeul NaŃional de CreaŃie Contemporană
Proiectul CALL FOR DOSSIER – actualizarea şi dezvoltarea resurselor documentare ale MNAC cu
materiale recente despre artele vizuale contemporane din România.
Proiectul muzeului de fotografie – Din punct de vedere documentar, istoria modernă a Ńării noastre
este sărac ilustrată, fonduri importante fiind aproape ignorate. O parte din ele se găsesc depozitate în
prestigioase instituŃii de cultură, de la Academia Română la Biblioteca NaŃională, de la Arhivele Statului
la diferite muzee, insuficient expuse şi aproape de loc cunoscute unui public mai larg. Adăugând faptul
că muzeul se află în posesia unui fond de imagini considerabil (e vorba de un fond de câteva milioane
de imagini), precum şi necesitatea unui spaŃiu adecvat, investiŃia pentru crearea muzeului este
justificată.
Dezvoltarea sistemului informatic – Pentru cercetarea fondului documentar, pentru exploatarea
potenŃialului vizual al acestuia sunt necesare resurse de echipamente şi software dar şi specializarea
personalului prin participări la târguri de artă, conferinŃe şi workshopuri.
Anuala de arhitectură – proiect care îşi propune să devină principala platformă de dezbatere a
arhitecturii romaneşti.
Librărie – Magazin. ExistenŃa unui spaŃiu de expunere şi comercializare a obiectelor generate în
activităŃile unui muzeu face parte din cartea de vizită a oricărui muzeu de artă contemporană european.
Acest spaŃiu asigură interfaŃa convivială cu publicul şi, în acelaşi timp, permite crearea de venituri
proprii. FuncŃionarea librăriei muzeului implică editarea unor publicaŃii de sinteză şi cercetări de
specialitate, a indexului fotografilor români, monografii şamd.
Bienala de la VeneŃia este una dintre cele mai importante manifestări mondiale în domeniul artei.
Organizarea şi participarea la evenimente (colocvii, simpozioane, conferinŃe) interne şi internaŃionale:
European Art Net
Proiecte seriale: Under Destructio, Rokolectiv, Happy Sunday, Noaptea Muzeelor, Noaptea Galeriilor
G. Muzeul NaŃional al Satului “Dimitrie Gusti”
Programe naŃionale de cercetare multianuale, a patrimoniului tangibil şi intangibil, derulate de
Muzeul NaŃional al Satului „Dimitrie Gusti” care au ca scop cercetarea celor mai valoroase categorii de
patrimoniu etnografic tangibil şi intangibil pe o parte, şi dezvoltarea fondurilor patrimoniale –tangibile şi
intangibile, pe de altă parte (Muzeul NaŃional al Satului Dimitrie Gusti).
„Datini şi obiceiuri” – oferă publicului şansa de a descoperi sau informa asupra valorilor de artă
populară.
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Tabăra de creaŃie „Vara pe uliŃă” – se desfăşoară în perioada vacanŃei de vară timp de o lună
permiŃând în sistem interactiv accesul tinerilor la cunoaşterea şi recuperarea tradiŃiilor creaŃiilor
populare. Este o provocare adresată tinerei generaŃii, de iniŃiere şi performare în tainele vechilor
meşteşuguri populare, un îndemn în păstrarea lor şi în special o preocupare în revitalizarea acestora.
Târguri la Muzeul Satului, (Târgul de SfinŃii Petru şi Pavel, Târgul de Sfântu Dumitru)
Organizate în preajma marilor sărbători creştine, strâns legate de momente ale curgerii timpului
(solstiŃiu şi echinocŃiu), târgurile încearcă să refacă atmosfera specifică din comunităŃile rurale
tradiŃionale.
Amenajarea expoziŃională a Zonei Sud – acest proiect stabileşte o strategie de restaurare şi de
continuare a lucrărilor de remodelare a zonei . Se disting, pe de o parte, aspectele legate de realizarea
infrastructurii şi dotării tehnico-edilitare în corelare cu propunerile din fazele Planului Urbanistic Zonal şi
de Detaliu şi pe de altă parte cele legate de restaurarea şi reamplasarea unor monumente existente.
Amenajarea ştiinŃifică a colecŃiilor de ceramică, de obiceiuri, etc.
Restaurarea Bisericii Timişeni, jud. Gorj , 1773 pictura murală.
H. Muzeul NaŃional “Brukenthal”
Reorganizarea ColecŃiilor Galeriei de Artă a Muzeului NaŃional Brukenthal: colecŃiile de pictură
italiană, flamandă, olandeză, germană, austriacă, franceză, spaniolă; colecŃia de artă transilvană;
colecŃia de artă naŃională; colecŃia de stampe.
Modernizarea Bibliotecii Bruckenthal
Muzeul de Istorie Naturală – Reamenajare muzeistică şi punere în valoare a spaŃiilor expoziŃionale.
Muzeul de Istorie – Casa Altemberger, reamenajare muzeistica: un nou concept de expunere, in
strânsa corelaŃie cu aşteptările publicului vizitator.
Proiecte de investiŃii privind reabilitarea clădirilor istorice din ansamblul muzeal.
I. Muzeul NaŃional de Artă al României
Rendez-vous cultural – program adresat publicului adult. Fiecare întâlnire constă într-o prezentare
însoŃită de material ilustrativ, având ca subiect o etapă, o şcoală sau o temă din arta europeană şi
naŃională, urmată de vizitarea ghidată a sălii dedicate temei prezentate. ParticipanŃilor li se pune la
dispoziŃie şi un rezumat al discuŃiilor din timpul programului.
Un ceas pentru artă – datorită interesului manifestat de public, Muzeul NaŃional de Artă al României
propune vizitarea cu ghidaj gratuit a uneia dintre galerii, a expoziŃiilor temporare sau a unuia dintre
muzeele–satelit. Vă propunem o oră de preumblare prin sălile muzeului şi o prezentare tematică, fără a
plăti taxa de ghidaj obişnuită.
Opera sub clar de… lupă – Acest program este focalizat asupra unei singure opere de artă,
reprezentativă din punctul de vedere al autorului şi al locului ei în creaŃia acestuia. Scopul acestui
program este de a atrage atenŃia asupra operei de artă ca realitate singulară şi de a oferi un model
analitic.
Cursuri de pictură – organizate la Muzeul Theodor Pallady, se adresează copiilor cu vârsta
cuprinsă între 5 şi 10 ani.
Programe destinate adolescenŃilor – Ocolul muzeului în capodopere; Bună ziua, domnilor artişti!;
Curente artistice; Istorie, mituri şi legende; Omul în artă; Pictura; ViaŃa cotidiană în Europa / ViaŃa
cotidiană în Ńările române; Arta ca spectacol; ColecŃii şi colecŃionari; Artă şi religie; Animale şi plante;
Călătorie în timp şi spaŃiu; Mediul înconjurător în cifre
J. Muzeul łăranului Român
Târgul łăranului Român – urmăreşte redefinirea conceptului de piaŃă, prin aducerea în acelaşi loc a
producătorilor de produse tradiŃionale româneşti şi a consumatorilor.
Observatorul Vizual – este un program recent al Muzeului łăranului Român, lansat de către
Departamentul de Antropologie vizuală. El presupune întâlniri periodice cu tineri iubitori de fotografie şi
video-documentar, pentru a comunica şi a dezbate discursuri vizuale pe o temă dată.
Şcoala Satului – se Ńin lecŃii, dezbateri, vizionări, sau audiŃii. Se poate consulta arhiva de memorie
vizuală realizată de FundaŃia Arte Vizuale şi se poate urmări tot ceea ce se mai păstrează astăzi din
tradiŃiile Ńărăneşti româneşti.
Noul cinematograf al regizorului român – Studioul Horia Bernea. Muzeul łăranului Român
proiectează redeschiderea unui cinematograf cu un program constant de filme documentare şi filme
artistice. Pentru aceasta, se doreşte modernizarea Studioului Horia Bernea şi includerea acestuia într-o
reŃea de cinematografe europene.
Proiecte şi programe tematice dedicate sărbătorilor religioase şi legale.
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Partener în cadrul proiectului Etnophonie
Târgul de creativitate al Muzeului łăranului Român – Cursurile propuse dau frâu liber
imaginaŃiei şi creativităŃii: fotografie, ceramică, atelier de hârtie manuală, audiŃii muzicale, lecŃioare de
etnologie, poveşti, desenat, brodat, croit, Ńesut, ateliere de construit instrumente muzicale şi altele.
K. Muzeul NaŃional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”
Şcoala de vară – este un program de vacanŃă cu activităŃi teoretice şi practice având ca subiect
cunoaşterea, prepararea şi conservarea diferitelor grupe de animale după standardele specifice
muzeelor de istorie naturală. Proiectul îşi propune implicarea elevilor cursanŃi în activităŃi de cunoaştere
a biodiversităŃii şi de ocrotire a mediului, prin însuşirea şi experimentarea practicilor utilizate de către
cercetătorii care profesează în domeniul ştiinŃelor zoologice.
Întâlnirea de duminică – program interactiv şi interdisciplinar (educaŃie zoologică şi divertisment)
dedicat copiilor şi părinŃilor lor. Temele abordate au ca scop stimularea şi suscitarea interesului pentru
sursele de informare care completează cunoştinŃele transmise în cadrul întâlnirilor de duminică
(literatura pentru copii, reviste de specialitate, observaŃii directe în teren, filme documentare etc.).
ZOOART – este primul program educaŃional bazat pe cunoştinŃele prevăzute în programele şcolare
care diversifică aria activităŃilor extracurriculare prin combinarea noŃiunilor din domeniul plasticii mici cu
cele din domeniul studiilor de morfologie.
ExpoziŃia profesionistă de acvaristică din România.
L. Muzeul NaŃional de Istorie a României
STRATEG. Strategii defensive şi politici transfrontaliere. Integrarea spaŃiului Dunării de Jos
în civilizaŃia romană – are trei elemente constitutive: de cercetare propriu-zisă asupra frontierelor
romane (limes-ul Imperiului Roman), de integrare a cercetării într-un cadru inter-instituŃional eficient şi
de prezentare a rezultatelor unui public avizat şi a unuia larg, care va fi atras printr-o serie de acŃiuni
de popularizare.
Proiectul de cercetare ROMANIT – Scopul principal al acestui proiect este de a croi un drum pentru
ieşirea din aproximarea fără sfârşit, pentru valorificarea ştiinŃifică şi muzeografică a patrimoniului
naŃional la adevăratul său potenŃial.
Programul Arheomet - cercetare de excelenŃă – este primul program naŃional de cercetare
ştiinŃifică a vechilor tehnologii metalurgice, reunind cele mai prestigioase instituŃii de specialitate în
arheologie şi fizică atomică: Muzeul NaŃional de Istorie, Facultatea de Istorie a UniversităŃii, Institutul
de Arheologie şi Institutul de Inginerie şi Fizică Atomică, toate din Bucureşti.
Proiecte şi programe tematice dedicate unor evenimente importante din istoria României, precum
şi aniversării unor personalităŃi.

H. DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural
NaŃional
1. Analiza situaŃiei actuale
DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural NaŃional sunt servicii
publice deconcentrate, cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor şi
funcŃionează în baza prevederilor HG nr.78 din 27 ianuarie 2005.
În prezent există 42 de DirecŃii JudeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural
NaŃional, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor.
DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional exercită atribuŃii în
domeniul protejării patrimoniului cultural naŃional:
•

în domeniul patrimoniului cultural mobil

•

în domeniul monumentelor istorice

•

în domeniul patrimoniului arheologic

Principala problemă cu care se confruntă DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte si
Patrimoniul Cultural NaŃional o reprezintă lipsa personalului de specialitate, care să asigure stabilitatea
şi funcŃionalitatea acestor structuri.
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Schimbările organizatorice şi de conducere au condus la disfuncŃionalităŃi în comunicarea şi
implementarea în teritoriu a strategiilor şi a metodologiilor elaborate la nivelul Ministerului Culturii şi
Cultelor.
2. Obiective specifice
- Conservarea, protejarea şi valorificarea bunurilor culturale mobile şi imobile, a elementelor de
patrimoniu cultural material si imaterial

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Acțiune:
1. Monitorizarea respectării la nivel judeŃean a prevederilor legale pentru conservarea,
protejarea, promovarea patrimoniului cultural naŃional
Rezultate:
1.1 Aplicarea corectă a măsurilor legislative de protejare si de promovare a patrimoniului cultural
naŃional
1.2 Inventarierea bunurilor culturale mobile şi imobile şi asigurarea corectitudinii şi calităŃii datelor
colectate
Indicatori de performanŃă:
- Număr de cereri primite in vederea emiterii avizelor pentru monumentele de for public
- Număr de avize emise în vederea eliberării autorizaŃiilor de construire pentru lucrările şi intervenŃiile
asupra monumentelor istorice
- Număr de avize emise pentru intervenŃii asupra imobilelor situate în zonele de protecŃie a
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate.
Rezultatul acŃiunii nr.1.1

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

InformaŃii despre indicator:
Indicatori de performanŃă
Titlul indicatorului: Număr de cereri
primite în vederea emiterii avizelor pentru
monumentele de for public

2007
49

2008
59

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

Anuală (trimestrială)

Mecanismul de colectare a datelor:

Centralizarea datelor din
documentele justificative
DirecŃiilor JudeŃene

2010
155

DirecŃiile JudeŃene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural NaŃional

Ultimul rezultat cunoscut:

An: 2007

TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare):

Crescătoare

Rezultatul acŃiunii nr.1.1

2009
135

ale
Valoare: 49

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

InformaŃii despre indicator:
Indicatori de performanŃă
2007

2008

2009

2010
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Titlul indicatorului: Număr de avize emise în
vederea eliberării autorizaŃiilor de construire
pentru lucrările şi intervenŃiile asupra
monumentelor istorice
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a datelor:

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

evoluŃiei

Rezultatul acŃiunii nr.1.1

1665

1055

1819

1880

Anuală (trimestrială)
DirecŃiile JudeŃene pentru
Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural NaŃional
Centralizarea datelor din
documentele justificative ale
DirecŃiilor JudeŃene
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 1665

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

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

Mecanismul de colectare a datelor:

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

evoluŃiei

Indicatori de performanŃă
2007
5822

2008
4416

2009
6787

2010
7040

Anuală (trimestrială)
DirecŃiile JudeŃene pentru
Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural
NaŃional
Centralizarea datelor din
documentele
justificative
ale
DirecŃiilor JudeŃene
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 5822

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini


Principalele sarcini, activităŃi:

2

activităŃi de evidenŃă, conservare, punere în valoare a patrimoniului cultural naŃional

3

realizarea bazelor de date privind evidenŃa bunurilor culturale mobile şi imobile clasate, aflate pe
raza teritorială a judeŃului respectiv

4

controlarea respectării îndeplinirii obligaŃiilor de plată a contribuŃiilor la Fondul Cultural NaŃional în
condiŃiile şi la termenele stabilite prin reglementările legale în vigoare

5

verificări şi primiri documentaŃii în vederea emiterii avizelor pentru intervenŃii la imobile monument
istoric sau aflate în zona de protecŃie a acestora

6

primiri cereri pentru eliberarea certificatelor de export definitiv/temporar pentru bunuri culturale
mobile

7

primiri cereri în vederea emiterii avizelor pentru monumentele de for public

8

primiri cereri de clasare bunuri culturale mobile
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eliberări avize/răspunsuri

10 eliberări certificate de export
11 iniŃierea şi sprijinirea, în condiŃiile legii a acŃiunilor de revitalizare a tradiŃiilor şi obiceiurilor
locale, a ocupaŃiilor specifice tradiŃionale, de formare a specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul
artizanatului şi meşteşugurilor tradiŃionale;
12 editarea publicaŃiilor de specialitate si de informare în domeniul culturii şi artei.

I. Centrul NaŃional
TradiŃionale

pentru

Conservarea

şi

Promovarea

Culturii

1. Analiza situaŃiei actuale
Centrul NaŃional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii TradiŃionale este instituŃie publică
de cultură în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu atribuŃii în domeniul patrimoniului cultural
imaterial naŃional şi al educaŃiei permanente, având şi rol de coordonare metodologică a activităŃii
aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial.
CNCPCT îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte culturale de nivel naŃional în
conformitate cu politicile şi strategiile Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul patrimoniului cultural
imaterial şi al educaŃiei permanente.
InstituŃia desfăşoară activităŃi de cercetare aplicată, documentare, stocare şi valorificare a faptelor de
folclor şi a datelor din domeniul patrimoniului cultural imaterial şi educaŃiei permanente, menite să
sintetizeze, să conserve, să promoveze şi să transmită valorile culturii tradiŃionale şi ale artei
interpretative neprofesioniste din mediul rural şi urban.
La nivel naŃional, CNCPCT derulează programe proprii şi în parteneriat cu aşezămintele
culturale de nivel judeŃean (centrele judeŃene pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiŃionale/centrele judeŃene culturale) şi în colaborare cu aşezăminte culturale de pe raza
administrativă a partenerilor.
De remarcat că aceste parteneriate fac ca instituŃia să funcŃioneze alături de aşezămintele
culturale judeŃene (centrele judeŃene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale/centrele
judeŃene culturale) în reŃeaua culturală a centrelor pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiŃionale.
La nivel internaŃional, activitatea a căpătat noi dimensiuni după anul 2004, când CNCPCT a
devenit membru fondator al EuCuCo - European Cultural Cooperation, organizaŃie care reuneşte centre
culturale similare din CroaŃia, Estonia, Slovenia, Slovacia, Republica Cehă şi Ungaria.
De asemenea, din 2007, CNCPCT întreŃine relaŃii de colaborare cu organizaŃii europene în
scopul dezvoltării unor trenduri de interes comun:
- Promovarea artei naive contemporane
- Oferta culturală - autorităŃi publice şi comunităŃi - implicare şi participare.
2. Obiective specifice
a. Participarea activă la aplicarea politicilor şi strategiilor Ministerului Culturii şi Cultelor în
domeniul patrimoniului cultural imaterial naŃional.
b. Proiectarea şi derularea programelor şi proiectelor culturale în vederea conservării, protejării
şi valorificării patrimoniului cultural imaterial naŃional.
c. ContribuŃia la implementarea sistemului naŃional de salvgardare şi promovare a patrimoniului
cultural imaterial.
d. Asigurarea nivelului de accesibilitate pentru promovarea patrimoniului cultural imaterial.
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e. Consolidarea şi dezvoltarea relaŃiilor de colaborare şi parteneriat cu aşezămintele culturale, cu
atribuŃii în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial, cu autorităŃi publice şi alte
instituŃii de specialitate în vederea promovării şi transmiterii elementelor de patrimoniul cultural
imaterial.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Salvgardarea şi promovarea patrimoniului cultural imaterial naŃional
Rezultate:
1.1. Programe şi proiecte culturale în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial naŃional
1.2. Colocvii şi consfătuiri, reuniuni de lucru în domeniul patrimoniului cultural imaterial la nivel naŃional
şi internaŃional
Indicator de performanŃă:
Rezultatul politicii publice 1.1.

Titlu: Programe şi proiecte culturale în domeniul salvgardării şi
promovării patrimoniului cultural imaterial naŃional
Indicatori de performanŃă
2007
2008

2009

2010

9

14

18

22

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

anual

anual

anual

anual

Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

CNCPCT
CNCPCT
- culegere directă
- interviuri
- aplicare chestionare
- centralizare
- digitalizare

CNCPCT

CNCPCT

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

An: 2007
Crescătoare

Valoare: 9

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului
Număr de programe/proiecte

Indicator de performanŃă:
Rezultatul politicii publice 1.2

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului
Număr de programe/proiecte

Titlu: Colocvii şi consfătuiri, reuniuni de lucru în domeniul
patrimoniului cultural imaterial la nivel naŃional şi internaŃional
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010
3

4

5

6

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

anual

anual

anual

anual

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

CNCPCT
CNCPCT
CNCPCT
- centralizarea programelor minimale ale CNCPCT
An: 2007
Valoare: 3
Crescătoare

CNCPCT
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4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nr. 1

1.

Noua iniŃiativă de finanŃare

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

Titlul iniŃiativei
SusŃinerea,
inclusiv
financiară,
a
programelor/proiectelor/activităŃilor
de
cercetare, conservare, punere în valoare şi
promovare a patrimoniului cultural imaterial
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
SusŃinerea, inclusiv financiară, a programelor/proiectelor/activităŃilor de cercetare,
conservare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial face obiectul
aplicării politicii şi strategiei culturale a Ministerului Culturii şi Cultelor, conform art. 18, lit.
b) din Legea nr. 26/2008 privind patrimoniul cultural imaterial
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Salvgardarea şi promovarea valorilor naŃionale de patrimoniu cultural imaterial, precum şi
facilitarea accesului naŃional, european şi internaŃional la un corpus de elemente
reprezentative de patrimoniu cultural imaterial naŃional.

1.1.

1.2.

Scurtă descriere:

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.6.
1.7.

Nr. 2

2.

2.1.

Proiectarea unui sistem unitar de selecŃie a programelor şi proiectelor culturale din domeniul
patrimoniului cultural imaterial, cu asigurarea accesului liber la concursul de proiecte, sub
coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Această iniŃiativă presupune aplicarea şi urmărirea unui program de finanŃare multianuală
pentru susŃinerea programelor culturale de interes naŃional şi internaŃional şi asigurarea
garanŃiei accesului public la finanŃare.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
IniŃiativa este în proces de proiectare, urmând a se asigura reglementările legale, demersurile
fiind finanŃate din fondurile proprii ale CNCPCT
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Numărul de programe/proiecte culturale
selecŃionate reprezentative pentru patrimoniul
cultural imaterial
Rezultat nr.2(prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Numărul de resurse/elemente de patrimoniu
cultural imaterial identificate
Rezultat nr.3
Numărul de elemente de patrimoniu cultural
imaterial salvgardate
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.
Este necesară crearea de noi posturi pentru
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

Noua iniŃiativă de finanŃare

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

Titlul iniŃiativei
IniŃierea şi administrarea registrului naŃional al
mărcilor tradiŃionale distinctive
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
IniŃierea şi administrarea registrului naŃional al mărcilor tradiŃionale distinctive reprezintă
obiectul aplicării politicii şi strategiei culturale a Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul
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salvgardării patrimoniului cultural imaterial, respectiv iniŃierii, omologării şi administrării
mărcii tradiŃionale distinctive conform prevederilor art. 8, alin. (2) şi art. 18, lit. g) din
Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi
proiecte
Realizarea şi administrarea unui sistem unitar privind marca tradiŃională distinctivă.

Scurtă descriere:

2.3.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.

2.6.
2.7.

CNCPCT a căpătat noi atribuŃii în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial şi va
asigura crearea mărcii tradiŃionale distinctive, urmând să proiecteze sistemul de omologare al
mărcii, precum şi înfiinŃarea şi administrarea Registrului naŃional al mărcilor tradiŃionale
distinctive.
Programul iniŃiat necesită o finanŃare multianuală pentru asigurarea funcŃionării fără sincope
pe perioada exerciŃiilor bugetare.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
IniŃiativa este în fază de proiectare şi obŃinere a avizelor din partea Ministerului Culturii şi
Cultelor, CNCPCT, instituŃie implicată în această iniŃiativă, finanŃând demersurile din fonduri
proprii.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Numărul de mărci tradiŃionale distinctive
acordate
Rezultat nr.2(prevăzut)
n/a
n/a
n/a
Numărul de creatori, interpreŃi, meşteşugari
păstrători ai elementelor de patrimoniu cultural
imaterial
Rezultat nr.3
Numărul de elemente specifice, de autenticitate
a expresiei culturale tradiŃionale
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.
Este necesară crearea de noi posturi pentru
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Principalele activităŃi proiectate ale Centrului NaŃional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
TradiŃionale
1.Cercetarea aplicată:
- investigaŃii de teren şi documentare
- centralizarea datelor culese
- proiectarea şi realizarea programelor şi proiectelor culturale
2.Promovarea:
- promovarea editorială, inclusiv în format digital a datelor şi rezultatelor cercetărilor
- promovarea expoziŃională şi scenică a elementelor de patrimoniu cultural imaterial
3.Digitizarea: - digitizarea datelor din domeniul patrimoniului cultural imaterial
- dezvoltarea bazei naŃionale de date centralizarea şi digitalizarea informaŃiilor de specialitate
4.FinanŃarea: - propuneri de finanŃare a programelor şi proiectelor selectate
- identificarea noilor surse de finanŃare
5.Reglementări: - contribuŃie la elaborarea actelor legislative şi a normelor metodologice din
domeniul patrimoniului cultural imaterial
6.Coordonare metodologică:
- acordarea de consultanŃă de specialitate
- crearea unui sistem unitar pentru activităŃile desfăşurate în programele şi proiectele de
salvgardare a patrimoniului cultural imaterial
- organizarea de colocvii, conferinŃe, reuniuni de lucru etc. pe teme de specialitate
7.Colaborarea cu organizaŃii de specialitate internaŃionale.
8.Colaborarea cu aşezăminte culturale, instituŃii şi organizaŃii naŃionale.
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9.Realizarea şi întreŃinerea reŃelei culturale a aşezămintelor culturale la nivel naŃional.
Proiecte:
- Proiecte de cercetare aplicată pe obiceiuri şi convieŃuiri multietnice
- Proiecte de promovare a culturii tradiŃionale şi a creaŃiei populare contemporane (expoziŃii şi saloane
internaŃionale)
- Proiecte de editare, documentare, foto, videofilm (buletine informative, albume, colecŃii editoriale,
festivaluri de film etnologic şi etnografic, bază naŃională de date)

J. Centrul NaŃional de Cultură al Romilor
1. Analiza situaŃiei actuale
CNCR este o instituŃie publică de cultură, în subordinea MCC, cu personalitate juridică de
interes naŃional. CNCR este organizat şi funcŃionează potrivit HG nr.834-2003.
Misiunea Centrului este „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.).
S-au dezvoltat parteneriate, în Ńară şi în străinătate, cu instituŃii publice şi private (teatre,
primării, ONG-uri etc.).
łinând cont de unul din obiectivele Centrului NaŃional de Cultură al Romilor stabilit pentru
perioada 2008 – 2013 care prevede “conceperea, elaborarea si implementarea unei strategii în context
concurenŃial naŃional si internaŃional pentru creşterea vizibilităŃii Centrului pe plan naŃional si
internaŃional, complementar cu programul “Romii – împreună pentru Europa” avem în vedere
promovarea în circuitul naŃional şi internaŃional a valorilor spiritualităŃii şi culturii romilor.
În prezent, CNCR desfăşoară activităŃi culturale diverse :
-

activităŃi de cercetare şi dezvoltare

-

artele spectacolului

-

activităŃi muzeale

-

dezvoltarea dialogului intercultural

Aceste activităŃi sunt materializate prin proiectele noastre care se vor desfăşura în anul curent
dar şi în anii următori.
Atragerea de parteneri pentru activităŃile CNCR este un principiu de bază al instituŃiei.
2. Obiective specifice
1.Antrenarea minorităŃii rrome
tradiŃional.

în activităŃi de redescoperire

şi cunoaştere a mediului cultural

2. Conservarea şi promovarea culturii tradiŃionale şi moderne rrome, în România şi în spaŃiul european
în următorii cinci ani
3. Sensibilizarea populaŃiei majoritare faŃă de valorile culturale ale comunităŃii rrome în următorii cinci
ani
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3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Proiectele CNCR pentru 2008 sunt următoarele :
I. ActivităŃi de cercetare şi dezvoltare
AcŃiuni:

1. Cercetare empirică privind nevoile culturale ale romilor
Rezultate:
- produse, evenimente, formate culturale care sunt mai adecvate pentru romi, nevoi culturale;
- răspândirea geografică a beneficiarilor programelor si proiectelor culturale pentru romi;
- cine sunt consumatorii culturali ai evenimentelor culturale rome sau audienŃă potenŃială;
- nevoi de infrastructură culturală;
- manifestarea identității etnice în actele culturale;
II. ActivităŃi muzeale
AcŃiuni:

1. ExpoziŃie permanentă la Muzeul Satului
2. ExpoziŃie itinerantă de istorie şi cultură romă
Rezultate:

- 2 apariŃii în media
- Aşteptăm 1500 de vizitatori
- cel puŃin 2 apariŃii în presă despre eveniment
- achiziŃia unui set de produse culturale rome
- aşteptăm ca la expoziŃia din cele două locaŃii să vină 2000 de vizitatori
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu:
ActivităŃi muzeale
Indicatori de performanŃă
2007

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: vizitatori

-

expoziŃii
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

2008

2009

2010

3500

5000

7.000

2

3

5

anual
MCC
Centralizare la nivelul DirecŃiei
Muzee,
colecŃii,
garanŃii
guvernamentale
An: 2008
Crescătoare

Valoare: 3500

III. Artele spectacolului
AcŃiuni:
1. Teatru etnografic itinerant

2. B’Art –bal de caritate
3. Spectacol de muzică şi dans romano
4. Festivalul filmului artistic şi documentar despre romi
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Rezultate:
2.1. Evenimente culturale realizate şi mediatizate
2.2. Probleme actuale din viaŃa romilor prezentate prin prisma expresiei artistice
2.3. Arie largă şi variată de promovare a culturii rrome acoperită
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de spectacole şi
evenimente
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei

Titlu:
Evenimente culturale realizate şi mediatizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

14

2009

3

2010

4

5

Anual
CNCR
Centralizare la nivelul
guvernamentale
An: 2007
Descrescătoare

Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

CNCR
Valoare: 14

Titlu: Evenimente culturale realizate şi mediatizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de spectatori
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

4.100

5.000

2010

10.000

15.000

Anual
CNCR
Centralizare
la
nivelul
CNCR guvernamentale
An: 2007
Crescătoare

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei

Valoare: 4.100

IV. Dezvoltarea dialogului intercultural
AcŃiuni:
-

„ Zece paşi pentru învăŃarea limbii romani de către adulŃi „ – ghid
ConferinŃă :”CNCR – un nou început”
ConferinŃă: „Pentru o strategie de dezvoltare a culturii rome
ConferinŃă :”Cultura romă sau culturi rome ? Pentru un model unitar al unităŃii în
diversitate
Sesiune de comunicări :”ConfluenŃe istorice între cultura românească şi cultura romă”

Rezultate:
1.1. Ghiduri editate si publicate
1.2. CunoştinŃe de bază despre limba romani răspândite
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de bucăŃi
ghiduri publicate/alte publicaŃii

Titlu: Ghiduri editate şi publicate
Indicatori de performanŃă
2007

-

2008

2.000
(in 4

2009

3.000

2010

5.000
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limbi )
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

anual
MCC
Centralizare la nivelul DirecŃiei
Muzee,
colecŃii,
garanŃii
guvernamentale
An: 2008
Crescătoare

Titlu:
ConferinŃe
Indicatori de performanŃă
2007

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Nr.ConferinŃe
ParticipanŃi
ApariŃii în media pe an
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Valoare: 2000

2008

2009

2010

1

4

4

5

120

250

300

500

2

20

30

40

anual
MCC
DGCCDC
An: 2008
Crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare (dacă
este cazul)
Nu este cazul.
2. Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Sarcini:
1. Reconsiderarea strategiilor instituŃiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu,
2.Întărirea capacităŃii instituŃionale şi de administrare a programelor, acŃiunilor şi activităŃilor culturaleducative pentru romi ,
3.ÎmbunătăŃirea dotării materiale, identificarea
şi asigurarea resurselor materiale în vederea
desfăşurării activităŃii la nivel optim, rezolvarea situaŃiei de provizorat privitor la sediu şi la spaŃiile de
desfăşurare a activităŃilor – elaborarea şi implementarea proiectului de amenajare şi extindere a
clădirii;
4.Elaborarea programelor de valorificare a tradiŃiilor locale, astfel ca CNCR să fie totodată şi un centru
de/pentru proiecte din teritoriu ;
5.Stabilirea concretă a priorităŃilor CNC, în vederea creşterii nivelului cultural educaŃional al etniei rome
şi a conservării şi promovării valorilor culturale, morale, artistice etc. ale etniei rome, pe plan intern şi
extern;
6.Conceperea, elaborarea şi implementarea strategiei în context concurenŃial naŃional şi internaŃional,
pentru creşterea vizibilităŃii CNCR, complementar cu Programul „ Romii – împreună pentru Europa”;
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7.Sincronizarea politicilor culturale dezvoltate cu tradiŃiile romilor şi cu tendinŃele actuale ale
comunităŃilor de romi , cu liderii tradiŃionali şi nevoile tinerilor de etnie romă ;
8.Conceperea şi realizarea unor parteneriate cu instituŃii cu scopuri şi obiective asemănătoare din Ńară
şi străinătate , cu instituŃii guvernamentale, autorităŃi locale etc., iniŃierea şi dezvoltarea parteneriatelor
public – privat ;
9.Implementarea prevederilor OMCC nr.2228/2004 privitor la departamentele centrului : atragerea şi
menŃinerea în colectiv
a unor artişti de valoare – indiferent de natura raportului(angajaŃi,
colaboratori);atragerea şi menŃinerea în colectiv a unor artişti consacraŃi, cu precădere din rândul
artiştilor profesionişti de origine romă şi cunoscători ai limbii rromani ;
10.Inserarea CNCR în circuitul de valori – tradiŃionale şi contemporane –pe plan naŃional şi la nivelul
comunităŃii europene;
11.Dezvoltarea dialogului intercultural, cu populaŃia majoritară, precum şi cu celelalte etnii ;
12. Definirea şi implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public din rândul
populaŃiei majoritare;
13.Câştigarea interesului şi încrederii etniei, după caz, prin înfiinŃarea unui Consiliu Consultativ al
OrganizaŃiei Romilor;
14.Atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale ale etniei rome ;
15. Folosirea celor mai eficiente metode pentru conştientizarea identităŃii etnice, culturale şi religioase
a romilor.
ActivităŃi şi proiecte:
-

înfiinŃarea şi dezvoltarea de ateliere meşteşugăreşti;
activităŃi de promoŃie – obiectele hand-made şi moda „gypsy” în Europa;
realizarea unor reŃele de distribuŃie a produselor culturale;
târguri de meşteşuguri tradiŃionale;

Crearea şi activarea unui centru de artă spectacolelor – Teatrul rromilor (inclusiv centru formare şi
perfecŃionare)
recitaluri poetice din lirica rroma;
teatru etnografic;
teatru sincretic (drama, poezie,muzică, dans, mişcare scenică);
teatru de stradă, care oferă spectacole în spaŃii neconvenŃionale (comunităŃi, cartiere, parcuri
etc.);
Clubul DIVANO
- turism cultural – oferte tip „o săptămână într-o comunitate de rromi tradiŃionali” / „învaŃă să fii
rrom” – inclusiv valorificarea stereotipurilor pozitive;
- tabere de creaŃie, în special pentru copii şi tineri – literatura în limba rromani, creaŃie plastică,
meşteşuguri tradiŃionale;
- revalorizarea meşteşugurilor tradiŃionale rrome – târguri de meserii, inclusiv itinerante, galerii
de artă tradiŃională rromani, ateliere meşteşugăreşti;
- seri culturale la muzeul rromilor – expoziŃie a rromilor, poezie rromani, muzică, dans, mâncare,
demonstraŃii meşteşugăreşti;
- valorizarea gastronomiei tradiŃionale rrome – organizarea de manifestări tip „Să învăŃăm să
gătim rromani”;
- şcoala bunicilor, mamelor şi fetelor rrome – învăŃături şi tradiŃii vechi, dar şi elemente de
modernitate adaptate la fundamentele culturii rromani;
-

90

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

Programe 2008 – 2010 (în cadrul acestor programe se vor propune diverse proiecte)
CNCR a conceput un Program de management pentru următorii cinci ani; din acestea, se vor
implementa, pentru următorii trei ani, respectiv 2008-2010,următoarele Programe :
2008 : Pakivale Roma – identitatea noastră afirmată. Va fi mesajul nostru pentru Anul
European al Dialogului Intercultural.
• Un program care să propună crearea unui grup de dialog inter-etnic DIVANO (sfat) care să
iniŃieze schimburi culturale cu populaŃia majoritară şi cu restul minorităŃilor şi să contribuie prin
proiectele şi dezbaterile sale la dezvoltarea comunitară. În cadrul lui vor fi organizate sesiuni de
dezbateri, mese rotunde, seri multiculturale etc.
•

Un program KHETANES = Împreună care are în vedere crearea unui club cultural romano
incluzând formare în gastronomia tradiŃională si artizanatul rom, unde pot avea loc audiŃii
muzicale, povestiri orale şi tradiŃiile reuniunilor/ petrecerilor comunitare, dezbateri pe teme
legate de familie şi comunitate.

2009 : Hakiariav – înŃeleg-simt; acesta este modul de cunoaştere rromano
•

Un program KRISS care să pună în dezbatere valorile ce stau la baza regulilor interne ale
comunităŃii rome: Zor = putere, Godi = minte, Baxt = şansă şi Solaxadimos = jurământul.
Normele interne ca justiŃie tradiŃională romă reprezintă dreptatea distributivă, rezultând de cele
mai multe ori într-o masă de împăcăciune - pakiv, în cadrul căreia fiecare dintre părŃi îşi
primeşte partea de compensaŃie.

•

Un program de modele de autoidentificare „AME SAM ROMA - Noi suntem romi” care să
promoveze excelenŃa şi educaŃia în spiritul excelenŃei. Culturile nomade îşi constituie identitatea
prin raportare la un prezent continuu, devenit în fiecare clipă viitor continuu precum şi prin
vitalitate şi unicitate.

2010: Pakiav : cred în ceea ce sunt
•

Un program UZO AJ PAKIVALO = pur şi cinstit, bazat pe valorile Romanipen prin care sunt
puse bazele unei filozofii a familiei în cultura tradiŃională care va antrena minoritatea romă în
activităŃi de redescoperire, cunoaştere, ocrotire şi întreŃinere a mediului cultural tradiŃional.

•

Un program ROMANI BAXT = şansa rromilor - care să valorizeze interculturalitatea şi
cultura romani. Obiectivul este de a aduce diferitele comunităŃi de părinŃi şi copii să depăşească
respingerea instinctivă şi reciprocă şi să se cunoască în respectul mutual al culturilor. Programul
va viza şi adolescenŃii care au abandonat şcoala şi muncesc şi cărora li se va oferi un proiect
personal, precum şi celor descurajaŃi şi ameninŃaŃi de spectrul şomajului în căutarea unui loc în
societate.

K. Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
1. Analiza situaŃiei actuale
Introducere, cadru legislativ, domeniu de activitate
INCCR (fost Laboratorul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării
Patrimoniului Cultural NaŃional Mobil - LNCPC) s-a înfiinŃat prin HG 486/16 mai 2002, şi-a început
activitatea la 1 Martie 2003, fiind reorganizat sub denumirea actuală prin Legea 488/ 2006 art III.
Institutul NaŃional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării are un caracter unic, fiind
singura instituŃie din Ńară din subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor ce are ca atribuŃii principale
investigarea/cercetarea, cu mijloace specifice de analiză, a materialelor constituente ale bunurilor
culturale mobile, în funcŃie de compoziŃie, tehnologia de prelucrare, provenienŃă.
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Personal
În cadrul Institutului îşi desfăşoară activitatea personal de specialitate cu studii universitare în
fizică, chimie organică şi anorganică, şi biologie, completate de cursuri post-universitare de conservare
şi investigaŃii ştiinŃifice pentru patrimoniul cultural, precum şi de specializări în laboratoare de profil din
Europa şi SUA, cu diplome de expert în investigaŃii fizico-chimice pentru patrimoniul cultural naŃional.
Activitate de cercetare la nivel naŃional şi internaŃional
Activitatea de cercetare din INCCR este orientată spre domeniile cele mai actuale ale cercetării
mondiale privind conservarea şi restaurarea obiectelor cu valoare artistică şi istorică şi a monumentelor
istorice. DirecŃiile de cercetare abordate includ cercetarea materialelor organice şi anorganice din
obiecte de interes artistic, istoric şi arheologic, precum şi aspecte legate de biodegradare. În cei 5 ani
de activitate, cu un colectiv având în medie 3 experŃi în investigaŃii fizico-chimice, INCCR a făcut parte
din 9 proiecte de cercetare la nivel naŃional, finanŃate de MCT - 6 fiind în desfăşurare şi unul finanŃat de
AFCN.
La nivel internaŃional, Institutul şi-a dezvoltat şi diversificat activitatea participând în programe
importante de profil ale ComunităŃii Europene: COST- G8, COST- IE0601, Eu-Artech.
INCCR efectuează, la cerere, analize în vederea identificării materialelor din obiecte de interes
artistic şi arheologic, atribuire, autentificare (după caz), determinare a agenŃilor biologici, cu aparatura
din dotare sau prin colaborare cu universităŃi, institute de cercetare şi alte laboratoare specializate.
Rezultatele cercetărilor au fost diseminate prin prezentări la conferinŃe naŃionale şi
internaŃionale şi publicaŃii în reviste de specialitate.
2. Obiective specifice
1. ÎmbunătăŃirea şi evaluarea metodelor de conservare şi restaurare a patrimoniului cultural
naŃional.
2. Ridicarea prin metode specifice a nivelului de cunoaştere a patrimoniului cultural naŃional.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. Conservarea şi restaurarea obiectelor cu valoare artistică şi istorică şi a monumentelor istorice
Rezultate:
1.1. Participare la proiecte de cercetare cu aplicaŃii în domeniul patrimoniului cultural
1.2. Creşterea nivelului de experienŃă în conservare şi restaurare
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu: Participare la proiecte de cercetare cu aplicaŃii în domeniul
patrimoniului cultural
Indicatori de performanŃă
2007

2008

2009

2010

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de proiecte în
care institutul este partener
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):

8

7

8

anual

anual

Sursa informaŃiilor:

ANCS

ANCS

ANCS

ANCS

Mecanismul de colectare a datelor:

Rapoarte
anuale
An: 2008

Rapoarte
anuale

Rapoarte
anuale
Valoare: 7

Rapoarte
anuale

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

anual

8
anual

Crescătoare
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AcŃiuni:
1.
Identificarea materialelor din obiecte de interes artistic şi arheologic
Rezultate:
1.1. Analize fizico-chimice şi biologice pentru obiecte şi monumente din patrimoniul cultural naŃional
realizate
1.2. Valoarea obiectelor de interes artistic şi arheologic estimată
Indicator de performanŃă:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

Titlu: Analize fizico-chimice şi biologice pentru obiecte şi monumente din
patrimoniul cultural naŃional realizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

2009

2010

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Numărul de
analize fizico-chimice efectuate,
neincluse în proiectele de cercetare

407

310

500

550

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

anual

anual

anual

anual

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

INCCR
Centralizare
la
nivelul instituŃiei
An: 2007
Crescătoare

INCCR
Centralizare
la
nivelul instituŃiei

INCCR
Centralizare
la
nivelul instituŃiei
Valoare: 407

INCCR
Centralizare la
nivelul instituŃiei

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nr.

1.

1.1.

1.2.

Nouă iniŃiativă de finanŃare

FinanŃarea necesară suplimentară pe
ani (în milioane lei)
2009
2010
2011
7,6
8
10

Titlul iniŃiativei
Dotarea INCCR cu mijloace moderne de analiză
instrumentală
RelevanŃa pentru programul de Guvernare, documentele de politici publice şi/sau
acte normative
Dotarea laboratorului cu tehnici moderne de investigaŃie permite lărgirea cadrului de posibilităŃi
analitice şi extinderea activităŃii la operaŃiuni de datare, autentificare, expertizare
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte
Cunoaşterea aprofundată a materialelor constituente şi a tehnicilor de elaborare a obiectelor de
interes artistic şi arheologic: datarea, autentificarea, atribuirea operelor de artă, monumentelor şi
artefactelor provenite din săpături.

Scurtă descriere:

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.

Dotarea cu aparatură performantă permite iniŃierea unor programe naŃionale de analiză a
compoziŃiei şi structurii diferitelor materiale arheologice (ceramică, metal, sticlă, textile), precum
şi programe extinse de datare şi atribuire aplicabile atât în domeniul arheologiei cât şi al istoriei
artei.
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Nu a început.
Rezultatul / rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs / produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
8
8
8
Număr de proiecte de cercetare
Rezultat nr.2 (prevăzut)
20
20
20
Număr de articole de specialitate şi comunicări la
congrese şi simpozioane
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Posibila realocare a resurselor de la programele bugetare existente ale instituŃiei,
titlurile programelor, suma totală, fundamentarea propunerii
În acest moment, nu este posibilă nici o realocare.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare (dacă
este cazul)
2. Sarcini / ActivităŃi / Proiecte
Sarcini:
1. efectuarea de analize şi expertize
2. pregătire personal (investigatori)
3. consultare, îndrumare metodologică – organizare de conferinŃe, seminarii, simpozioane etc. pe
teme de specialitate
4. colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale
5. colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale de profil
ActivităŃi şi proiecte – perioada 2007-2010:
- PATRIPICT: Autentificare Arta Sacra Pentru Asigurarea ViabilităŃii Comunitare
- PELRESTAURO: Tehnologii durabile de conservare si restaurare a obiectelor de patrimoniu din piele,
pentru asigurarea viabilităŃii moştenirii culturale la nivel comunitar
- PERGAMO: Cercetări multidisciplinare pentru stabilirea mecanismelor de deteriorare a documentelor
istorice şi culturale din pergament
- ROMANIT: Prestigiu şi Putere. Obiecte de podoabă nemetalice din muzeele româneşti, cu un studiu
arheometric pentru determinarea originii mărgelelor de chihlimbar
- ROMARCHAEOMET: Studii de autentificare si provenienŃa pe obiecte de aur, argint si bronz din
muzeele romaneşti folosind metode atomice si nucleare
- SICBR: Strategie integrata de cercetare a stării de conservare a unor biserici rupestre in vederea
restaurării si punerii in valoare-studiu de caz: Corbii de Piatra

L. Teatre
1. Analiza situaŃiei actuale
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
şi contribuŃia semnificativă la creşterea prestigiului şi recunoaşterii internaŃionale a artei şi culturii
româneşti. Activitatea acestor instituŃii se desfăşoară pe baza unor programe culturale a variate ca
număr şi tematică. În ciuda problemelor cu care se confruntă legate mai ales de lucrările de reabilitare
şi de lipsa tehnicienilor, teatrele reuşesc să producă un număr important de premiere de înaltă valoare
artistică (de ex. Teatrul NaŃional Târgu Mureş – 15 premiere). De asemenea, un aspect pozitiv îl
reprezintă colaborarea cu autorităŃile publice locale materializată în parteneriate menite să sprijine
activităŃile culturale (de ex. Teatrul NaŃional din Timişoara a obŃinut de la Consiliul Local o clădire şi un
teren pentru amenajarea complexului de ateliere).
Ministerul Culturii şi Cultelor are în subordine un număr de 7 teatre:
• TEATRUL NAłIONAL “I.L. CARAGIALE” BUCUREŞTI
• TEATRUL NAłIONAL „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA
• TEATRUL MAGHIAR DE STAT CLUJ-NAPOCA
• TEATRUL NAłIONAL “MIHAI EMINESCU” TIMIŞOARA
• TEATRUL NAłIONAL “VASILE ALECSANDRI” IAŞI
• TEATRUL NAłIONAL TÂRGU MUREŞ
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TEATRUL NAłIONAL „MARIN SORESCU” CRAIOVA

2. Obiective specifice
1. Promovarea dramaturgiei contemporane româneşti şi universale.
2. Emanciparea atitudinii publice faŃă de actul cultural, în raport cu direcŃiile artistice europene ale
momentului.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune: 1. Încurajarea membrilor comunităŃii de a participa la viaŃa culturală prin adaptarea
activităŃilor la nevoile acesteia.
Rezultat: 1.1. FinanŃarea producŃiilor artistice
Rezultat: 1.2. Creşterea audienŃei în rândul publicului.
Indicator de performanŃă*
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu: FinanŃarea producŃiilor artistice
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Cheltuieli medii/producŃie
artistică
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
a
(crescătoare/descrescătoare)

256.580

300.505

355.034

2010

434.827

Anual
BilanŃ
Centralizare la nivelul
instituŃiei
An: 2007

Valoare:

evoluŃiei

*Având în vedere faptul că Teatrul NaŃional “I.L. Caragiale” Bucureşti şi Teatrul NaŃional
“Lucian Blaga” Cluj – Napoca se află în amplu proces de reabilitare nu s-au putut estima
indicatorii
Indicator de performanŃă*
Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul
indicatorului:
Număr
spectatori/producŃie artistică
Titlul indicatorului: Coeficient de ocupare
a sălii/sălilor
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

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

Titlu: Creşterea audienŃei în rândul publicului
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

81.622

92.892

101.146

113.692

58,77%

61.1%

63.71%

68.2%

Anual
SituaŃie
internă
privind
vânzările de bilete şi intrări
gratuite
Centralizare
la
nivelul
instituŃiei
An: 2007
Crescătoare

Valoare:81.622; 58,77

*Având în vedere faptul că Teatrul NaŃional Bucureşti şi Teatrul NaŃional Cluj – Napoca se
află în amplu proces de reabilitare nu s-au putut estima indicatorii
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AcŃiune: 2. Diversificarea ofertei culturale pentru accesarea unor nişe de piaŃă
Rezultat: 2.1. Participarea la festivaluri interne şi internaŃionale
Indicator de performanŃă*
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

Titlu: Participarea la festivaluri interne
calendaristic
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de participări la
festivaluri interne şi internaŃionale
Titlul indicatorului: Cheltuieli medii/instituŃie
participantă la un festival (lei)
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa
prognozată
(crescătoare/descrescătoare)

a

evoluŃiei

şi

internaŃionale/an

2010

27

43

56

64

120.354

522.100

895.000

1.212.900

Anual
Rapoarte de activitate
Centralizare la nivelul
instituŃiei
An: 2007
Crescătoare

Valoare:27; 120.354 lei

*Având în vedere faptul că Teatrul NaŃional Bucureşti şi Teatrul NaŃional Cluj – Napoca se
află în amplu proces de reabilitare nu s-au putut estima indicatorii
4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1.InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
Nu este cazul.
2. ActivităŃi şi sarcini
- elaborarea de strategii pe termen mediu şi lung
- respectarea termenelor de planificare şi producŃie
-cunoaşterea zonei concurenŃiale
- identificarea potenŃialilor parteneri pentru atragerea de noi surse de finanŃare
- cunoaşterea mediului de afaceri
- creşterea vizibilităŃii
3. Proiecte:
• Teatrul NaŃional” Vasile Alecsandri” din Iaşi
A. Definitivarea afişului teatral al primei părŃi a stagiunii 2008- 2009 cu proiectele:
Trandafirul tatuat de Tennessee Williams r. Marius Oltean
Bad bed stories de Vladimir şi Oleg Presniakov r. Chris Simion
Titlu rezervat r. Felix Alexa
Titlu rezervat r. Claudiu Goga
România 21 de Peca Ştefan r. Radu Apostol
Moartea Lui Gonzago de Nedealko Iordanov r. Andro Enukidze
B. Organizarea Festivalului InternaŃional de Teatru „ Avram Goldfaden”( octombrie 2008)
C. Colaborarea în cadrul Bienalei de artă contemporană Periferic 2008
• Teatrul NaŃional “Mihai Eminescu” Timişoara
Atelierul European de Traduceri, fondat în cadrul Scenei NaŃionale din Orléans cu sprijinul
financiar al Uniunii Europene – programul Cultura 2000, vizează promovarea dramaturgiei
contemporane europene şi crearea unei reŃele informaŃionale. Partenerii Atelierului European de
Traduceri de texte dramatice sunt Italia, Grecia, Spania, Portugalia, Irlanda, România, cărora li s-a
alăturat, de curând, Slovacia. AET s-a născut ca un experiment al unor profesionişti conştienŃi că, în era
comunicării, dramaturgiile naŃionale sunt izolate, şi în special, textul de teatru contemporan. ReŃeaua
include instituŃii specializate – teatre, centre de dramaturgie, facultăŃi de teatru etc. - care promovează
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traducerea şi promovarea textului contemporan de teatru. Teatrul NaŃional Timişoara reprezintă
România în cadrul acestui Atelier şi, din 2003, se implică în acŃiunile acestuia, promovând facilitarea
circulaŃiei şi dialogului teatral internaŃional, promovarea textului de teatru actual românesc şi străin,
organizând Întâlnirile anuale ale Atelierului European de Traduceri, în perioada de desfăşurare
a ediŃiilor succesive ale FDR.
Women on the Brink. Scopul proiectului este de a pune în context artistic aspecte ale
societăŃii contemporane, pe de o parte, şi de stimulare profesională pe de altă parte, evitând clişeele,
locurile comune şi capcanele teatrului terapeutic (psihodramei), într-un proces de tip work-in-progress
ce reuneşte actori, dramaturgi şi regizori. Parteneri: Imago Theatre Montreal, Stellar Quines Theatre
Company Edinburgh, Teatrul NaŃional Timişoara. Work-shop-urile au avut loc până în prezent la
Edinburgh (decembrie 2006) şi la Timişoara (octombrie 2007).
Programul PocKet dedicat foarte tinerilor creatori de spectacol s-a materializat până în
prezent prin două spectacole produse de Teatrul NaŃional Timişoara: Kiki şi Bozo de Andreea Vălean,
regia Mirela Puia şi Coca Blues de Ioan Peter, regia Cristian Ban.
Editare de carte de teatru. Teatrul NaŃional Timişoara se preocupă în egală măsură de
editarea de carte de teatru, în ideea promovării imaginii instituŃiei şi, de asemenea, a dramaturgiei
contemporane, una dintre misiunile importante ale TNT
• Teatrul Maghiar de Stat Cluj – Napoca
Organizarea Festivalului Uniunea Teatrelor Europene în perioada nov.- dec.2008 alături de
Teatrul Bulandra Bucureşti.
Onorarea invitaŃiei de a prezenta 2 spectacole la Bruxelles cu piesa „Vinerea Lungă” în regia
domnului Tompa Gábor.
• Teatrul NaŃional Târgu-Mureş
Proiectul “Hai să ne jucăm de-a teatrul, la orice vârstă”
Proiectul cuprinde trei spectacole-atelier care se adresează unui public segmentat în funcŃie de
vârstă, nivel cultural, educaŃional, emoŃional, preocupări şi interese.
Primul spectacol-atelier se adresează segmentului de public alcătuit din copii între 4 şi 10 ani.
Al doilea spectacol-atelier se adresează segmentului de public alcătuit din adolescenŃi între 11 şi 17 ani.
Al treilea spectacol-atelier se adresează segmentului de public de peste 18 ani, în mod special
studenŃilor si publicului matur.
Proiectul “Mitul Eternei Reîntoarceri”- Festivalul InternaŃional de teatru Mircea Eliade
Îşi propune organizarea unui festival de teatru care să întrunească spectacole de teatru de
valoare bazate pe piesele lui Mircea Eliade sau texte dramatizate din opera literară a acestuia. Proiectul
are mai multe etape. Prima etapă constă dintr-un Simpozion bazat pe un set de conferinŃe despre
viaŃa şi opera lui Mircea Eliade, în perioada 20 -23 noiembrie 2009. Etapa a II-a (festivalul propriu –
zis) va avea loc în perioada 5 -12 aprilie 2011 si va întruni la Târgu-Mureş, România, spectacolele din
Ńările co-organizatoare bazate pe piesele sau texte dramatizate din opera lui Mircea Eliade. Etapa a
III: Spectacolele prezente în festival vor fi filmate şi după terminarea festivalului ele vor putea fi
vizionate pe site-ul Teatrului NaŃional Târgu-Mureş de oricine va accesa acest site.
• Teatrul NaŃional “Marin Sorescu” Craiova.
Proiecte artistice
• Elaborarea şi implementarea proiectelor repertoriale ale stagiunilor 2008, 2009, 2010
• Elaborarea ăi implementarea proiectului multi – anual “Valori ale teatrului românesc – Valori ale
teatrului european” (2008-2010)
• Elaborarea şi implementarea proiectului Festivalul InternaŃional Shakespeare – 2010
• Elaborarea şi implementarea proiectului “Festivalul Marin Sorescu” 2009
Alte proiecte:
• Implementarea proiectului reabilitarea şi modernizarea centralei termice a teatrului – 2009.
• Elaborarea şi implementarea programului multi – anual privind dotările independente (2008 –
2010).
• Realizarea studiului de fezabilitate: Lucrări de reabilitare şi modernizare a teatrului 2009
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M. Biblioteca NaŃională a României
1. Analiza situaŃiei actuale
Biblioteca NaŃională a României este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, aflată
în subordinea directă a Ministerului Culturii şi Cultelor, care funcŃionează în baza Hotărârii Guvernului nr.
78/2005, republicată, a Legii Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002 cu modificările şi completările ulterioare, a
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare aprobat prin ordin al Ministrului Culturii şi Cultelor,
precum şi pe baza altor reglementări legale; este finanŃată integral de la bugetul de stat.
În cadrul politicii de susŃinere permanentă a valorilor culturale, Biblioteca NaŃională a României
va asigura în continuare conservarea patrimoniului naŃional, în seama sa aflându-se şi transmiterea
valorilor spirituale ale poporului român.
În cadrul Bibliotecii NaŃionale a României, funcŃionează ca filiale Biblioteca Batthyaneum din
Alba Iulia şi Biblioteca Omnia din Craiova.
Biblioteca NaŃională a României asigură accesul de calitate la colecŃiile sale atât generaŃiei de
azi, cât şi celor viitoare, în scop de cercetare, studiu sau informare.
Pentru a-şi îndeplini această misiune, Biblioteca NaŃională a României:
● achiziŃionează, prelucrează, prezervă şi valorifică toate tipurile de documente din patrimoniul
naŃional;
● administrează patrimoniul cultural naŃional de publicaŃii (cărŃi, periodice), manuscrise, carte veche,
incunabule, hărŃi, fotografii, materiale audio-vizuale şi documente
electronice;
● organizează Depozitului Legal, constituind principala sursă documentară în ceea ce priveşte
cunoaşterea culturii naŃionale.
SituaŃia patrimoniului mobil al Bibliotecii NaŃionale a României:
ColecŃiile Bibliotecii NaŃionale a României adăpostite în 14 spaŃii din Bucureşti şi din Ńară
(Craiova, Alba – Iulia şi Sălişte –Sibiu) însumează aprox. 8,5 milioane unităŃi bibliografice. Dintre
acestea, două treimi nu sunt accesibile utilizatorilor din cauza lipsei de spaŃiu adecvat.
BNR are aproximativ 400 de utilizatori pe zi.
Procesele specifice de bibliotecă se realizează în sistem automatizat integrat (TINLIB V400)
utilizând 200 de staŃii de lucru, 5 servere şi alte dotări.
Personalul bibliotecii este format din 199 personal de specialitate şi 97 personal auxiliar şi de
întreŃinere.

2. Obiective specifice
1. Extinderea accesului la cultură prin atragerea către studiul colecŃiilor de patrimoniu a mai
multor categorii de utilizatori
2. Implicarea activă în procesul de dezvoltare a Bibliotecii Digitale Europene
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă

1. Programul „Retroconversia cataloagelor tradiŃionale ale BNR”
AcŃiuni:
1. Scanarea fişelor şi transferul datelor în sistemul integrat de bibliotecă.
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Rezultate:
1.1. Modernizarea şi accesibilitatea sistemului de păstrare a informaŃiei.
1.2. Acces facil pentru public şi pentru personalul bibliotecii la informaŃie.
1.3. Public încurajat să apeleze la serviciile bibliotecii.

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

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
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

-

-

550 000

550 000

-

-

anual

anual

-

BNR
BNR
Centralizare la
Centralizare la
nivelul BNR
nivelul BNR
An: Valoare: Crescătoare (depinde de finanŃare)
-

2. Programul „Biblioteca Digitală a României”
AcŃiuni:
1. Analiza Sistemului NaŃional de Biblioteci din România (SNBR) din perspectiva realizării Bibliotecii
Digitale a României
2. Identificarea şi inventarierea proiectelor de digitizare realizate sau în curs de realizare
3. ConcepŃia şi realizarea portalului Bibliotecii Digitale a României
4. Integrarea Bibliotecii Digitale a României în Biblioteca Digitală Europeană
Rezultate:
1.1 Studiu de fezabilitate privind digitizarea, la nivel naŃional
2.1 Inventarul tuturor documentelor scanate / digitizate la nivel naŃional
3.1. Platformă unică de acces la resursele culturale româneşti
3.2. ÎmbunătăŃirea accesului la resursele culturale româneşti
4.1 Promovarea resurselor culturale româneşti şi integrarea lor în contextul european
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
- număr de biblioteci chestionate
- procent de răspuns la chestionar
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu:
Studiu de fezabilitate privind digitizarea
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

-

-

An: 2008
crescătoare

70
99%
anual

100
100%
anual

120
100%
anual

SNBR
centralizare la
nivelul BNR

SNBR
SNBR
centralizare la centralizare la
nivelul BNR
nivelul BNR
Valoare: 70/90%
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Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului:
număr
de
documente
scanate/digitizate în SNBR
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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Titlu:
Inventarul documentelor scanate/digitizate la nivel naŃional
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

-

5000

6000

6500

-

anual

anual

anual

-

SNBR
Centralizare la
nivelul BNR

SNBR
Centralizare la
nivelul BNR
Valoare: 5000

SNBR
Centralizare la
nivelul BNR

An: 2008
crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare (dacă este
cazul)
InstituŃii subordonate
- Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia
- Biblioteca Omnia din Craiova
Coordonare
- În cadrul politicii publice de Digitizare a resurselor culturale naŃionale şi creare a Bibliotecii Digitale
a României, Biblioteca NaŃională a României a fost desemnată să coordoneze activitatea pilonului
tematic Patrimoniul cultural scris (biblioteci), conform OMCC nr. 2244/15.04.2008. În această calitate,
Biblioteca NaŃională a României colaborează cu toate structurile de informare – documentare din cadrul
Sistemului NaŃional de Biblioteci.
- Prin funcŃia metodologică pe care o exercită, Biblioteca NaŃională a României coordonează
activitatea din domeniul specific la nivelul reŃelei de biblioteci publice.
Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Sarcini:
- Reglementare: iniŃiativă legislativă şi elaborare de norme metodologice în domeniul specific.
- Îndrumare metodologică: organizare de conferinŃe şi seminarii pe teme de specialitate
- Colaborare cu organizaŃii de specialitate internaŃionale (CENL, TEL, EUROPEANA)
- Colaborare cu instituŃii şi organizaŃii naŃionale
- Centralizare informaŃii relevante în domeniul de specialitate
- Răspunsuri la petiŃii, interpelări.
Proiecte:
- Retroconversia cataloagelor tradiŃionale ale BNR
- Biblioteca Digitală a României.
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N. Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii
1. Analiza situaŃiei actuale
ÎnfiinŃat în 2005, CSCDC, o instituŃie aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor,
contribuie la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii. Politicile
culturale trebuie adaptate la evoluŃiile demografice, economice şi sociale din ultimii ani. În acest scop,
CSCDC acŃionează ca depozitar şi generator de date statistice, analize sociologice şi diagnoze
economice de care Ministerul Culturii şi Cultelor are nevoie.
Misiunea Centrului este de a furniza analize şi date legate de politicile culturale atât Ministerului
cât şi publicului larg. Date şi informaŃiile furnizate de CSCD pot constitui un instrument de lucru util mai
multor categorii de utilizatori. Astfel, datele la nivel naŃional şi internaŃional pot fi utile autorităŃilor
centrale, în principal Ministerului Culturii şi Cultelor. Datele la nivel judeŃean ar putea servi consiliilor
judeŃene, care au început sau sunt în curs de a elabora politici culturale la nivel local. De asemenea,
AgenŃiile de Dezvoltare Regională pot găsi analize privind indicatori la nivel regional care să ajute la
alcătuirea unor proiecte de finanŃare europeană cu componentă culturală. Nu în ultimul rând, de aceste
date pot beneficia operatorii culturali privaŃi, dar şi cei aflaŃi în subordinea autorităŃilor municipale,
judeŃene sau ale MCC.
2. Obiective specifice
•
•
•
•
•
•

Să
Să
Să
Să
Să
Să

identifice, să evalueze şi să anticipeze nevoile culturale şi tendinŃele de consum cultural;
ofere consultanŃă şi asistenŃă specifică Ministerului Culturii şi Cultelor;
definească şi să monitorizeze politicile publice din domeniul culturii;
producă date şi cercetări aplicate pentru proiecte eligibile finanŃate de Uniunea Europeană;
măsoare performanŃa sectorului cultural la nivel strategic pentru Ministerul Culturii;
evalueze sincronizarea dintre programele culturale şi publicul acestora

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă

1. Programul „Planul anual de cercetare al CSCDC”
AcŃiuni:
- Realizarea de cercetări pe diferite teme culturale.
Rezultate:
1.1. Cercetări pe teme culturale realizate.
1.2. Construirea de indicatori şi indici, precum şi a unor baze de date cantitative privitoare la
resursele pentru servicii culturale, producŃie culturală şi consum cultural.
1.3. EvoluŃia legislaŃiei urmărită, pentru semnalarea către MCC a eventualelor inovaŃii şi subiecte de
interes.

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Numărul de
cercetări efectuate de CSCDC
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

Titlu:
Cercetări pe teme culturale realizate.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

10

10

10

10

Anual

Anual

Anual

Anual

CSCDC
Raportul anual
de activitate al
CSCDC,

CSCDC
Raportul anual
de activitate al
CSCDC,

CSCDC
Raportul anual
de activitate al
CSCDC,

CSCDC
Raportul anual
de activitate al
CSCDC,
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TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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elaborat pentru
Consiliul
ŞtiinŃific
al
CSCDC
An: 2007
Constantă

elaborat pentru
Consiliul
ŞtiinŃific
al
CSCDC

elaborat pentru
Consiliul
ŞtiinŃific
al
CSCDC
Valoare: 10

elaborat pentru
Consiliul
ŞtiinŃific
al
CSCDC

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Colaborare:
- Institutul NaŃional de Statistică,
- DirecŃia Statistică Socială şi Culturală
- AdministraŃia Fondului Cultural NaŃional,
- World Intelectual Property Organization,
- Prohelvetia,
- ERICARTS – Compendium on Cultural Policies.
Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Sarcini:
• Colectarea de date despre sectorul cultural
• Prelucrarea de date despre sectorul cultural
• Redactarea de rapoarte de cercetare
• Prezentări publice
• Informări ale MCC despre cercetările curente
• Organizarea de conferinŃe
• Colaborarea cu organizaŃii naŃionale şi internaŃionale
ActivităŃi şi proiecte:
1. VIAłA CULTURALĂ (INDICI ŞI INDICATORI) – ROMÂNIA ÎN PERSPECTIVĂ COMPARATĂ
- Construirea unui sistem de indicatori şi indici privitori la sectorul cultural
- Construirea unor baze de date cantitative privitoare la resursele pentru servicii culturale, producŃie
culturală şi consum cultural.
- Elaborare de fişă de Ńară, pentru a servi la cercetări comparative
- PoziŃionarea României în Europa din punctul de vedere al vieŃii culturale.
2. BAROMETRU DE CONSUM CULTURAL 2006
- Elaborarea de indicatori macro şi micro consum cultural;
- Indicatori sintetici de oferte şi nevoi culturale;
- decalaje pe unităŃi teritoriale (judeŃe, regiuni, rural/urban);
- Elaborarea hărŃii ofertei şi consumului cultural pe judeŃe;
- Propunerea de soluŃii pentru stimularea consumului cultural, în funcŃie de regiune si caracteristicile
populaŃiei.
3. INDICELE VIEłII CULTURALE 1998-2003: ANALIZA INFRASTRUCTURII, PRODUCłIEI SI
CONSUMULUI CULTURAL
Câte resurse investește România in cultura, cum sunt folosite si de către cine? Aceasta cercetare
analizează resursele alocate infrastructurii culturale, producŃia culturala si consumul/participarea
populaŃiei la serviciile culturale publice. Ea permite analiza comparativa a României la nivel internaŃional,
precum si analiza in timp a performantei si finanŃării culturii.
Studiul a fost realizat pentru perioada 1998-2003, actualizat cu date pentru 2003-2005, urmând să fie
actualizat anual.
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4. Indicii vitalităŃii locale
Problema: Există diferenŃe notabile între gradele de implicare a autorităŃilor locale în susŃinerea
activităŃilor cultural, precum şi disparităŃi geografice semnificative în concentrarea industriilor creative.
În 2007 am măsurat gradul de susŃinere financiară a autorităŃilor şi gradul de dezvoltare a industriilor
creative locale. Anul acest vom complete analiza vitalităŃii culturale locale cu date despre participarea
culturală a populaŃiei, prin folosirea datelor adunate de INS.
Nevoia:
• Cunoaşterea de tip cantitativ a geografiei sectorului cultural românesc.
• Încurajarea competiŃiei culturale regionale şi urbane.
• Identificarea unor planuri de dezvoltare a sectorului cultural, prin colaborarea dintre autorităŃile
centrale si autorităŃile locale.
5. PONDEREA INDUSTRIILOR BAZATE PE COPYRIGHT IN ECONOMIA NAłIONALA
CSCDC, împreună cu Oficiul Român pentru Drepturi de Autor şi WIPO (OrganizaŃia Mondială a
Drepturilor de Proprietate Intelectuală) a efectuat un studiu de dimensiuni mari privind contribuŃia
economică a industriilor creative şi a celor bazate pe copyright la economia naŃională. Datele acoperă
perioada 2002-2005. Datele au fost furnizată de Ministerul FinanŃelor Publice, la cererea MCC/CSCDC
Vom relua cu aceeaşi metodologie, pentru a identifica valorile acestor variabile pentru anii 2006, 2007,
2008.
6. PIAłA DE MUNCA IN SECTORUL CULTURAL
Problema: Ce procent din absolvenŃii cursurilor menŃionate ajung să colaboreze/lucreze în domeniul
de specializare sau domenii conexe? Care este nivelul de permeabilitate al instituŃiilor culturale publice
faŃă de noii absolvenŃi şi în ce măsură acestea au o politici de atragere/promovare a tinerilor
absolvenŃi?
Nevoia:
• Optimizarea raportului dintre piaŃa muncii din sectorul cultural şi instituŃiile de învăŃământ
superior.
• Identificarea strategiilor individuale ale componenŃilor clasei creative.
7. ANALIZA COMPARATIVA A LEGISLAłIEI DE SUSłINERE FINANCIARA A CULTURII DIN
TARILE EUROPENE SI ROMÂNIA
łările UE au legislaŃii diferite pentru susŃinerea culturii. Proiectul acesta va urmări evoluŃia legislaŃiei
pentru a semnala MCC eventualele inovaŃii şi subiecte de interes. Am efectuat deja o astfel de analiză,
la cererea MCC, la nivelul anului 2007
8. TEME DE CERCETARE SOLICITATE DE MCC
In fiecare an, mai mult de jumătate din temele de cercetare ale centrului sunt solicitate de MCC.
Acestea nu sunt incluse de la început în planul de cercetare, ele apărând în funcŃie de nevoile
ministerului. În anii trecuŃi, acestea au inclus studii despre Zonificarea Turistică a României (colaborare
cu Ministerul Transporturilor), studiu de fezabilitate al unui Muzeu Guggenheim în Bucureşti, Studiu de
impact al Programului Sibiu – Capitală Culturală 2007. Neputând fi prevăzute, le includem ca atare, fiind
convinşi că acestea vor apărea pe parcursul fiecărui an.
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O. Centrul NaŃional de Artă “Tinerimea Română”
1. Analiza situaŃiei actuale
Centrul NaŃional de Artă „Tinerimea Română” este înfiinŃat şi funcŃionează în baza Hotărârii
Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituŃii publice subordonate Ministerului Culturii şi a
Hotărârii Guvernului nr.78/2005 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Culturii şi Cultelor.
Centrul NaŃional de Artă „Tinerimea Română” este o instituŃie publică de cultură,
unică şi de interes naŃional prin obiectul său de activitate: organizarea de spectacole şi
turnee pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ şi de divertisment.
Centrul NaŃional de Artă „Tinerimea Română” are sediul în Bucureşti, str. Gutenberg nr. 19,
sector 5 şi îşi desfăşoară activitatea într-o clădire care are valoare cultural – istorică şi de arhitectură, ce
face parte din zona istorică rezervată a Municipiului Bucureşti. Din luna noiembrie 1991 imobilul este
supus unor lucrări de reparaŃii capitale, consolidare şi restaurare, lucrări care continuă şi în prezent.
În cadrul Centrului își desfășoară activitatea următoarele colective artistice:
Corul de cameră „PRELUDIU” are ca misiune promovarea, în continuare, a muzicii
româneşti şi universale corale, clasice şi contemporane, la nivel naŃional şi internaŃional, adresându-se
tuturor categoriilor de public, cu precădere celui tânăr.
Ansamblul folcloric „CUNUNA CARPAłILOR” îşi păstrează misiunea de a promova
folclorul autentic, în special în rândul publicului tânăr.
Orchestra de cameră „PHILARMONIA” promovează muzica simfonică camerală.
Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus” are misiunea de a promova muzica
contemporană.
Compartimentul de muzică uşoară are misiunea de a promova muzica uşoară românească.
Publicul Ńintă al spectacolelor şi concertelor organizate de către Centru este variat și este
determinat de gama serviciilor culturale oferite. Aceste servicii se adresează următorului public
spectator:
- Concerte corale – spectatori tineri, vârstă medie şi pensionari - Ńară şi străinătate (festivaluri
corale internaŃionale, serate corale în cadrul comunităŃilor de români);
- Spectacole muzical – coregrafice de folclor – public de toate vârstele – în Ńară (cu
preponderenŃă în provincie şi în zona rurala) şi în străinătate (festivaluri internaŃionale de folclor, seri de
folclor în cadrul comunităŃilor de români);
- Muzica simfonică– elevi si studenŃi (licee de muzică, licee de cultură generală, Universitatea
NaŃionala de Muzică Bucureşti etc.), vârstă medie si pensionari;
- Muzica uşoară – pop – public de toate vârstele;
- Muzica de jaz – elevi, studenŃi din toate domeniile de activitate (în special in zona urbana);
- Muzica folk – spectatori tineri şi vârsta medie, cu preponderenŃă elevi şi studenŃi din toate
domeniile de activitate;
- Chitară clasică – cu preponderenŃă elevi şi studenŃi (licee de muzică, licee de cultură generală,
Universitatea NaŃionala de Muzică Bucureşti etc.);
- Recitaluri camerale – spectatori tineri, vârsta medie şi pensionari – Ńară şi străinătate;
- Spectacole de muzică şi poezie – public de toate vârstele (preponderent în zona urbana);
- Concerte de nai – public de toate vârstele;
- Spectacole de teatru – public de toate vârstele (preponderent în zona urbana);
În anul 2007 au fost realizate 85 de concerte și spectacole. Pe formaŃii situaŃia manifestărilor
artistice se prezintă astfel: Corul de cameră „Preludiu” a susŃinut 25 concerte, Ansamblul folcloric
„Cununa CarpaŃilor” a realizat 15 spectacole, Orchestra de cameră „Philarmonia” a susŃinut 11 concerte,
Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus” a susŃinut 5 concerte, iar soliștii de muzică uşoară au
susținut 3 concerte. În colaborare cu alte instituŃii culturale sau artişti profesionişti au mai fost
organizate şi realizate 6 concerte de jaz, 5 spectacole de folk, , 5 concerte de chitară clasică, un
spectacol de teatru, 8 recitaluri vocal instrumentale și un concert simfonic.
2. Obiective specifice
1) Creşterea gradului de acces al publicului la concerte şi spectacole;
2) Asigurarea de condiții care să conducă la un acces mare al tinerilor la concerte şi spectacole;
3) Promovarea muzicii româneşti clasice şi contemporane;
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4) Participarea la festivaluri şi turnee în Ńară;
5) Participarea la festivaluri şi turnee în străinătate.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
1. Programul – Muzica cultă corală şi instrumentală
AcŃiune:
1. SusŃinerea de concerte corale şi simfonice
Rezultate:
1.1. Concerte corale şi simfonice realizate şi susŃinute;
1.2. Varietate mare de spectatori participantă;
1.3. Lucrări ale compozitorilor români prezentate.
Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1 al acŃiunii 1
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu:
Concerte corale şi simfonice realizate şi susŃinute
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de concerte corale şi
36
simfonice susŃinute
Frecvența măsurării (întranual
o perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Mecanismul de colectare a Centralizare la
datelor:
nivelul
compartimentului
de specialitate
Ultimul rezultat cunoscut:
An: 2007
TendinŃa prognozată a
crescătoare
evoluŃiei

40

38

2010

38

Valoare: 36

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.2 al acŃiunii 1
Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de spectatori, din care tineri
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Varietate mare de spectatori participantă
Indicatori de performanŃă
2007
2008

15.270 din care
12.000 tineri
anual
C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

16.000 din care
13.000 tineri

2009

2010

16.000 din care
14.000 tineri

16.000 din care
14.000 tineri

Valoare: 15.270 din care 12.000 tineri
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Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.3 al acŃiunii 1
Rezultatul acŃiunii nr. 1.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de lucrări ale compozitorilor
români
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Lucrări ale compozitorilor români prezentate.
Indicatori de performanŃă
2007
2008

140

150

2009

2010

150

150

anual
C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

Valoare: 140

2. Programul – Muzica contemporană
AcŃiune:
2. SusŃinerea de concerte de muzică contemporană
Rezultate:
2.1. Concerte de muzică contemporană susŃinute;
2.2. Varietate mare de spectatori participantă;
Indicator de performanŃă pentru rezultatul 2.1 al acŃiunii 2
Rezultatul acŃiunii nr. 2.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de concerte de muzică
contemporană
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Concerte de muzică contemporană susŃinute
Indicatori de performanŃă
2007
2008

5

10

2009

2010

12

12

anual
C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

Valoare: 5
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Indicator de performanŃă pentru rezultatul 2.2 al acŃiunii 2
Rezultatul acŃiunii nr. 2.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de
spectatori, din care tineri
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Varietate mare de spectatori participantă
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

560 din care
200 tineri
anual

1000 din care
600 tineri

C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

2010

1200 din care
700 tineri

1200 din care
700 tineri

Valoare: 560 din care 200 tineri

3. Programul – Folclor românesc
AcŃiune:
3. SusŃinerea de spectacole muzical – coregrafice de folclor
Rezultate:
3.1. Spectacole muzical – coregrafice de folclor susŃinute;
3.2. Varietate mare de spectatori participantă;
3.3. Melodii şi jocuri populare româneşti din diverse zone folclorice prezentate.
Indicator de performanŃă pentru rezultatul 3.1 al acŃiunii 3
Rezultatul acŃiunii nr. 3.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de spectacole muzical –
coregrafice de folclor
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Spectacole muzical – coregrafice de folclor susŃinute
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

15

15

17

2010

17

anual
C.N.A. „Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului de
specialitate
An: 2007
crescătoare

Valoare: 15
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Indicator de performanŃă pentru rezultatul 3.2 al acŃiunii 3
Rezultatul acŃiunii nr. 3.2.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
de spectatori, din care tineri
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Varietate mare de spectatori participantă
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

9450 din care
7000 tineri
anual

10000 din care
7000 tineri

C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

2010

11000 din care
8000 tineri

11000 din care
8000 tineri

Valoare: 9450 din care 7000 tineri

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 3.3 al acŃiunii 3
Rezultatul acŃiunii nr. 3.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Melodii şi
jocuri populare româneşti din
diverse zone folclorice
Frecvența măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a
datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a
evoluŃiei

Titlu:
Melodii şi jocuri populare româneşti din diverse zone folclorice prezentate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

340

340

350

350

anual
C.N.A.
„Tinerimea
Română”
Centralizare la
nivelul
compartimentului
de specialitate
An: 2007
crescătoare

Valoare: 340

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Centrul NaŃional de Artă „Tinerimea Română” are în componenŃă următoarele structuri: Corul de
cameră „PRELUDIU”, Ansamblul folcloric „CUNUNA CARPAłILOR”, Orchestra de cameră
„PHILARMONIA”, Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus” şi Compartimentul de muzică uşoară
– pop.
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1. Sarcini / activităŃi / proiecte

CORUL DE CAMERĂ „PRELUDIU”
ActivităŃi: participări la festivaluri corale în Ńară şi în străinătate, concerte şi turnee impresariale în Ńară
şi în străinătate, concerte de muzică religioasă, concerte eveniment – aniversare, participări în
programe culturale naŃionale şi internaŃionale (Anul Francofoniei, Anul Mozart, Sibiu – Capitală Culturală
Europeană – 2007), mini-stagiuni de concerte camerale, în colaborare cu Universitatea NaŃională de
Muzică din Bucureşti, concerte camerale în colaborare cu Societatea Română de Radiodifuziune.

Proiecte susŃinute de Corul de cameră „Preludiu”:
-

concerte corale de muzică românească şi universală,
concerte de muzică religioasă,
concerte corale de muzică contemporană românească

ANSAMBLUL FOLCLORIC „CUNUNA CARPAłILOR”
ActivităŃi: spectacole muzical-coregrafice, cuprinzând dansuri, jocuri şi piese instrumentale
reprezentative, din regiunile istorice ale României; concerte folclorice vocal-instrumentale, în cadrul
cărora vor fi invitaŃi solişti de marcă ai muzicii populare româneşti; participarea la festivaluri folclorice în
Ńară şi în străinătate, în scopul promovării în circuitul cultural naŃional şi internaŃional a cântecului şi
dansului popular românesc; turnee impresariale în Ńară şi în străinătate, cu spectacole ce vor include
dansuri, jocuri şi piese instrumentale din toate regiunile istorice; realizarea de spectacole în colaborare
cu diverşi coregrafi din Ńară; realizarea de spectacole în colaborare cu alte ansambluri.
Proiecte susŃinute de Ansamblul folcloric „CUNUNA CARPAłILOR”:
- spectacole muzical – coregrafice de folclor
- concerte de muzică populară

ORCHESTRA DE CAMERĂ „PHILARMONIA”
ActivităŃi: concerte educative pentru tineret; concerte de muzică românească; concerte de muzică
preclasică; concerte de muzică universală, cu piese de largă popularitate; participarea la festivaluri
simfonice internaŃionale; realizarea de colaborări cu Societatea Română de Radiodifuziune, Uniunea
Compozitorilor din România; realizarea de colaborări cu solişti din străinătate.
Proiecte susținute de Orchestra de cameră „Philarmonia”
- concerte simfonice de muzică românească
- concerte simfonice de muzică universală
- concerte de muzică preclasică şi romantică
- concerte educative pentru tineret

ATELIERUL DE MUZICĂ CONTEMPORANĂ „ARCHAEUS”
ActivităŃi: concerte de muzică românească; concerte de muzică contemporană universală, participări la
festivaluri de muzică contemporană în Ńară şi străinătate; înregistrări de muzică românească la
Societatea Română de Radiodifuziune.
Proiecte susținute de Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus”
- concerte de muzică contemporană

COMPARTIMENTUL DE MUZICĂ UŞOARĂ – POP
Activități: concerte de muzică ușoară - pop românească, turnee de concerte în Ńară.
Proiecte susŃinute de Compartimentul de muzică ușoară – pop
-

concerte de muzică ușoară – pop
turnee de concerte în țară
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P. Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice
1. Analiza situaŃiei actuale
Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice este organizat ca instituŃie subordonată Ministerului
Culturii şi Cultelor.
Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice are ca arie de competenŃă, implementarea strategiei
MCC privind protecŃia monumentelor istorice, cercetarea, conservarea şi punerea în valoare a
monumentelor istorice, monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial.
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

ExistenŃa unui personal calificat şi interesat de
specializare şi dezvoltarea competenŃelor profesionale;
Comunicare
bună
între
compartimentele
institutului;
Imagine publică în general bună a institutului, a
angajaŃilor şi conducerii sale;
ExistenŃa unui personal care poate oferi expertiză
în domeniul protejării monumentelor;
Interes constant al angajaŃilor pentru armonizarea
legislaŃiei specifice domeniului protejării monumentelor
istorice;
ExistenŃa unei arhive unice a monumentelor
istorice;
Sistem informatic capabil să satisfacă cele mai
multe dintre necesităŃile instituŃiei şi acces la internet;
ExistenŃa unui sistem informatizat al evidenŃei
patrimoniului
cultural
naŃional,
optimizarea
şi
implementarea celor mai noi tehnologii cu privire la
protecŃia acestuia
Site propriu;
Dotare bună (IT,mobilier, echipament de birou);
RelaŃii bune de colaborare cu alte instituŃii publice,
centrale si locale
RelaŃii internaŃionale
RelaŃii pozitive de colaborare cu structurile
internaŃionale din domeniu,
UNESCO, Consiliul Europei, alte instituŃii de profil ;
ExistenŃa unui interes autentic în cadrul comunităŃii
de specialişti pentru monumentele istorice din România ;
Posibilitatea promovării imaginii României prin
intermediul programelor internaŃionale cu componentă
de protejare şi punere în valoare a valorilor de;
Cunoaşterea si promovarea valorilor culturii si
patrimoniului românesc în întreaga lume prin publicaŃii
de specialitate .

Salarii excesiv de mici ce nu motivează,
făcând imposibilă atragerea cadrelor tinere;
FuncŃionarea în două sedii aflate la o distanŃă
mare între ele ;
Infrastructură proastă la nivelul spaŃiului de
lucru, mp/persoană sub limita ;
Colaborare foarte dificil de organizat practic
cu DirecŃiile JudeŃene pentru Cultură, Culte şi
Patrimoniul Cultural NaŃional în asigurarea fluxului
de informaŃii înspre şi dinspre autorităŃile şi
instituŃiile locale şi în ceea ce priveşte respectarea
prevederilor Legii nr. 422/2001;
SancŃiuni inexistente pentru acŃiuni pe
distrugere şi atingere a calităŃii de monument
istoric, ale zonelor protejate şi zonelor de protecŃie
ale acestora, date de către DCCPCN;
Circuitul defectuos al informaŃiilor între
DCCPCN, MCC, INM
InexistenŃa unor instrumente efective pentru
contracararea presiunii imobiliare, în vederea
protejării patrimoniului arhitectural şi arheologic;

În prezent, Institutul NaŃional al Monumentelor Istorice are în derulare următoarele Programe de
cercetare-dezvoltare:
1. Reactualizarea Listei Monumentelor Istorice ;
2. Realizarea vocabularelor de termeni, controlate pentru GIS, adaptate pentru Lista
Monumentelor Istorice;
3. PublicaŃii: Revista monumentelor istorice, Buletinul monumentelor istorice, Albumul
“România – Patrimoine mondial / World Heritage;
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4. ÎmbunătăŃirea şi creşterea performanŃei în privinŃa acŃiunilor de protejare şi conservare a
patrimoniului naŃional imobil (monumente istorice şi arheologie), precum şi monitorizarea
datelor privitoare la acestea
5. Salvarea informaŃiilor din arhiva publică a INMI şi creşterea gradului de accesibilitate a
acestor informaŃii;
6. Promovarea şi mai buna cunoaştere la nivelul publicului larg, dar şi a specialiştilor, a
activităŃii INMI, precum şi a monumentelor istorice prin orice fel de publicaŃii, inclusiv
digitale;
7. REDILEMN – Crearea resurselor culturale digitale complexe privind tradiŃia românească a
prelucrării lemnului în context european, derulare 2006 – 2008, coordonator program
Institutul NaŃional pentru cercetări Informatice;
8. CEMMO – Cercetarea multidisciplinară şi monitorizarea unor monumente din România în
curs de restaurare, derulare 2005 – 2008, coordonator program Institutul de optoelectronică, Bucureşti.
2. Obiective specifice
•

ÎmbunătăŃirea şi eficientizarea activităŃii specifice, derulate în domeniul patrimoniului imobil

•

Participarea la proiecte şi programe care au ca scop restaurarea, protejarea şi punerea în
valoare a monumentelor istorice

3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiuni:
1. Clasarea documentelor
2. Elaborarea şi reactualizarea fişelor pentru monumentele istorice
3. Realizarea de vocabulare de termeni, controlate pentru GIS, adaptate pentru LMI
4. Elaborarea de documente scanate şi digitizate
Rezultatele acŃiunilor şi indicatori de performanŃă:
1. Documente clasate
Rezultatul acŃiunii nr. 1

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Numărul de
monumente clasate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Documente clasate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

2009

2010

14

40

50

30

anual
INMI
Centralizare
nivelul INMI
An: 2008
Crescătoare

la
Valoare: 30

2. Fişe pentru monumente istorice actualizate
Rezultatul acŃiunii nr. 2

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Numărul de fişe
elaborate
şi
reactualizate
pentru
monumentele istorice

Fişe pentru monumentele istorice actualizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

2010

500

700

500

600
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FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

PLAN STRATEGIC 2008-2012

anual
INMI
Centralizare
nivelul INMI
An: 2008
Crescătoare

la
Valoare: 500

3. Vocabulare de termeni, controlate pentru GIS, adaptate pentru LMI
Rezultatul acŃiunii nr. 3

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Numărul de fişe
elaborate
şi
reactualizate
pentru
monumentele istorice
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Titlu:
Vocabulare de termeni, controlate pentru GIS, adaptate
pentru LMI
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

1

2

3

4

anual
INMI
INMI,
alte
organizaŃii
cu
atribuŃii
in
domeniul protejării
patrimoniului
cultural naŃional
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 1

4. Documente scanate şi digitizate
Rezultatul acŃiunii nr.4

InformaŃii despre indicator
Număr de documente scanate şi
digitizate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu:
Documente scanate şi digitizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

2009

2010

10.000

25.000

30.000

15.000

anual
INMI
INMI
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 10 000

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
NIF INMI, cu referire la digitizarea resurselor de patrimoniu imobil, a fost cuprinsă în Noua
IniŃiativă de FinanŃare care prevede digitizarea resurselor culturale naŃionale şi crearea Bibliotecii
Digitale a României, aferentă programului bugetar Elaborarea şi implementare politicilor şi
strategiilor în domeniul culturii, subprogramul bugetar Protejarea şi punerea în valoare a

patrimoniului cultural naŃional.
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5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Sarcini:
•

actualizarea inventarului monumentelor istorice

•

actualizarea Listei Monumentelor Istorice

•

elaborarea de normative şi metodologii pentru domeniul monumentelor istorice

•

monitorizarea monumentelor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial

•

realizarea de proiecte de restaurare a unor monumente istorice de importanŃă naŃională, a
studiilor şi cercetărilor necesare fundamentării proiectelor de restaurare

•

participarea la programe naŃionale şi internaŃionale privind protejarea şi punerea în valoare
a monumentelor istorice

•

administrarea inventarului si fondului documentar al monumentelor istorice

•

editarea Revistei monumentelor istorice si a Buletinului monumentelor istorice, precum si a
altor publicaŃii de specialitate, pe orice tip de suport

Programe de cercetare-dezvoltare propuse pentru 2008

Programe internaŃionale
a) PHERISK – Planning heritage and risk management, derulare 2008 – 2011,
coordonator Construction Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Italia;
parteneri:
1. Laboratoire de Conservation, Restauration et Recherces - Centre Archéologique du
Var,FranŃa
2. BRGM Service Géologique Régional Provence Alpes Cote d'Azur, FranŃa
3. Camara Municipal da Amadora - Serviço Municipal de Proteçao Civil, Portugalia
4. HERIMED - Associazione per la documentazione, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale Euro-Mediterraneo, Italia
5. IAGPDS - Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos - Universidad
de Granada, Spania
6. Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Región de Murcia - Servicio de
Patrimonio Histórico, Spania
7. Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate
ai Beni Culturali, Italia
8. Comune di Isernia - Area Tecnica e Settore Ambiente (Protezione Civile), Italia
9. Prefectural Department of Drama, Grecia
10. Provincia di Isernia, Italia
Proiectul are trei tipuri de parteneri - centre de cercetare, instituŃii regionale şi instituŃii locale
care să intensifice schimburile dintre lumea cercetării şi cea a administraŃiei şi să testeze
aplicabilitatea bunelor practici identificate într-un context instituŃional real, să încurajeze în
mod concret politicile de prevenŃie şi managementul riscurilor naturale.
Domeniul programului
Proiectul urmăreşte:
a. să folosească rezultatele şi bunele practici dezvoltate în proiectul INERREG III C NOE’ care
a urmărit instrumentele şi metodele de studiu şi prevenire a riscurilor naturale, în
particular riscul seismic şi hidrogeologic, riscuri care pot deveni o ameninŃare pentru
patrimoniu cultural (centre istorice, clădiri religioase şi bunuri mobile),
b. să compare şi să relaŃioneze aceste rezultate
c. să dezvolte şi să integreze aceste rezultate cu o nouă lucrare care să aibă beneficiul unor
noi parteneri,
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d. să asigure compatibilitatea unor bune practici, nu numai între parteneri, dar şi la nivel
european,
e. să facă transfer de experienŃă, informaŃie, instrumente şi ghiduri de bune practici pentru
planning şi management al riscurilor pentru diferite faze (predicŃie, prevenŃie, urgenŃă şi
reconstrucŃie), cu diferite strategii bazate pe nivelul de informaŃie disponibilă.
Proiectul este etapizat în şase faze:
a. recunoaşterea şi evaluarea critică a rezultatelor şi bunelor practici dezvoltate în proiectul
INERREG III C NOE’ şi în lucrări similare,
b. o serie de seminarii care să transfere bunele practici redefinite şi implementate între
parteneri şi invitaŃii externi din noile Ńări europene,
c. o definire iniŃială a unui Protocolului Unificat pentru managementul tehnic al riscurilor la
care este supus patrimoniul cultural,
d. o seria de studii de caz pentru a testa şi reglementa JP şi bunele practici definite în cadrul
lui, relaŃionate cu diversele tipuri de patrimoniu cultural, adaptarea lor la situaŃia
administraŃiei locale
e. o serie de cursuri care să furnizeze informaŃie şi training pentru personalul administraŃiei
publice care să disemineze utilizarea JP şi a bunelor practici între instituŃii
f. publicarea tuturor rezultatelor proiectului

Programe naŃionale
b) 3DMULTIMEDIA – Instrumente avansate de modelare 3D şi multimedia în beneficiul ofertei
culturale a monumentelor UNESCO din România, derulare 2008 – 2010, coordonator Institutul
pentru Tehnică de Calcul, Bucureşti;
c) JEWISH-ROM – Crearea unui sistem modern multimedia de inventariere şi informatizare privind
Patrimoniul Cultural al ComunităŃii Evreieşti din România, în contextul european al multi etnicităŃii
şi diversităŃii patrimoniale, derulare 2008 – 2011, coordonator Universitatea Tehnică Cluj-Napoca,
Facultatea de Arhitectură şi Urbanism;
d) CLASA I – Risc, fragilitate şi hazard seismic pentru clădirile din România încadrate în clasa 1 de
risc seismic. Strategie generală de reducere a riscului şi priorităŃi de intervenŃie pentru clădirile
publice şi monumentele istorice, Universitatea Tehnică de ConstrucŃii, Bucureşti;
e) PATRIMARK – Tehnici de marketing cultural utilizate pentru promovarea şi valorificarea
oportunităŃilor oferite de patrimoniul istoric material şi non material al sec al XVII-lea din łara
Românească, derulare 2008 – 2011, coordonator Academia de Studii Economice, Bucureşti;
f) Identificarea proiectelor de digitizare ce se derulează la nivelul bibliotecilor/instituŃiilor din Ńară şi
stadiul în care se găsesc (ce colecŃii se digitizează, cum se va asigura accesul la ele, ce
echipamente şi software se utilizează, costuri, care sunt corecŃiile aduse proiectului iniŃial pe
măsura desfăşurării procesului, inclusiv observaŃiile echipei direct implicate în realizarea proiectului
etc.);
g) Proiectarea bazei de date precum şi a informaŃiilor care vor trebui să fie incluse în aceasta proiectarea unei aplicaŃii personalizate care să răspundă nevoilor arhivei INMI, inclusiv a celei de
fotografii aeriene, unice în Ńară;
h) Rezultatele aplicaŃiei vor fi prezentate pe site-ul INMI, într-o manieră interactivă, prin dialog
on-line cu utilizatorii.
i) CONMATZINC – Conceptul de dezvoltare durabilă şi fiabilitate a materialelor de construcŃie din
tablă de zinc folosite ca învelitori în cazul construcŃiilor monumente istorice, derulare 2008 – 2011,
coordonator Institutul de Cercetări Metalurgice.
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Q. Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice
1. Analiza situaŃiei actuale
Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice gestionează fondurile destinate cercetării şi
expertizării în vederea proiectării şi execuŃiei lucrărilor de consolidare-restaurare şi de punere în valoare
a monumentelor istorice ( Programul NaŃional de Restaurare ). Gestionează, prin acordare de credite, in
regim extrabugetar, sumele ce provin din aplicarea timbrului monumentelor istorice .
În funcŃie de fiecare edificiu în parte se vor putea efectua lucrări de restaurare, lucrări
suplimentare de construcŃie sau lucrări de reamenajare interioară. Toate investiŃiile avute în vedere
pentru consolidarea structurală şi modernizarea instalaŃiilor şi echipamentelor vor respecta normele şi
standardele tehnice existente, în mod special pe cele aplicabile ansamblurilor de clădiri publice, şi pe
cele aferente construcŃiilor în zone predispuse la mişcări seismice.
Se va finanŃa actualizarea sau elaborarea studiilor de fezabilitate, proiecte tehnice, verificarea
acestora de către specialişti atestaŃi, precum şi costuri de administrare a lucrărilor .
Oficiul NaŃional al Monumentelor Istorice implementează procedurile de atestare şi înscriere în
Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice şi reglementează
funcŃionarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate efectuarea de cercetări, proiectarea
şi executarea de lucrări la monumentele istorice.

2. Obiective specifice
- conceperea şi utilizarea de noi criterii pentru stabilirea priorităŃilor în finanŃarea lucrărilor din
Programul NaŃional de Restaurare
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Restaurarea şi conservarea monumentelor istorice.
Rezultate:
1. RecepŃii finale si recepŃii la terminarea lucrărilor la monumentele istorice.
2. Acordarea de credite , în regim extrabugetar, pentru conservarea-restaurarea monumentelor istorice
către proprietarii acestora.
3. Lucrări de conservare şi scoatere din pericol a monumentelor istorice.
4. Programe culturale de consolidare, restaurare ale unor monumente istorice din fondul Timbrului
Monumentelor Istorice .
Indicatori:
Rezultatul acŃiunii nr. 1

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de clădiri
monument restaurate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Titlu: RecepŃii finale si recepŃii la terminarea lucrărilor la
monumentele istorice.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

16

21

24

28

anual
ONMI
Centralizare la
nivel ONMI
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 16
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Rezultatul acŃiunii nr. 2

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de clădiri
monument pentru care au fost acordate
credite
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
Rezultatul acŃiunii nr. 3

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de clădiri
monument conservate
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

Rezultatul acŃiunii nr. 4

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de clădiri
monument cuprinse în programele
culturale de consolidare
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
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Titlu: Acordarea de credite, în regim extrabugetar, pentru
conservarea-restaurarea monumentelor istorice
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

1

-

3

5

anual
ONMI
Centralizare la
nivel ONMI
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 1

Titlu: Lucrări de conservare şi de scoatere din pericol a
monumentelor istorice
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

3

5

8

10

anual
ONMI
Centralizare la
nivel ONMI
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 3

Titlu: Programe culturale de consolidare, restaurare ale unor
monumente istorice din fondul Timbrului Monumentelor Istorice
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

10

15

25

30

anual
ONMI
Centralizare la
nivel ONMI
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 10
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4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
•

Reabilitarea ansamblurilor monument istoric pentru dezvoltarea turistică

Nr.

Noua iniŃiativă de finanŃare

1.

Titlul iniŃiativei
Reabilitarea pentru dezvoltarea turistica a
ansamblurilor monument istoric
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 :
•
“creşterea nivelului de aplicare a masurilor de conservare a bunurilor culturale imobile”
•
“creşterea numărului de programe educaŃionale pentru patrimoniu adresate publicului”
•
“creşterea accesibilităŃii programelor de punere in valoare a patrimoniului Cultural imobil
Scopul noii iniŃiative de finanŃare, o scurtă descriere a principalelor măsuri şi proiecte
Conservarea restaurarea si promovarea resurselor culturale naŃionale , precum şi lărgirea si facilitarea
accesului naŃional, european şi internaŃional la un corpus comun de resurse culturale naŃionale
reprezentative in colaborare cu autorităŃile publice locale pentru facilitarea accesului la fondurile
structurale europene.
Scurta descriere:
La propunerile specialiştilor din cadrul serviciilor deconcentrate în teritoriu ale Ministerului Culturii şi
Cultelor se vor indica zone de valoare culturală ce au potenŃial de a fi valorificate în cadrul unor
circuite turistice atât la nivel naŃional cât şi european.
Ex: Ansamblul Sarmisegetuza Regia
A început implementarea iniŃiativei? Dacă da, care este suma deja alocată?
Implementarea iniŃiativei nu a început încă.
Rezultatul/rezultatele prevăzut / prevăzute a fi produs/ produse direct de
implementarea iniŃiativei
Rezultat nr.1 (prevăzut)
n/a
n/a
n/a
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.
Este necesară crearea de noi posturi pentru Da
Nu X
implementare?
Dacă da, câte posturi noi vor fi create?
-

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.5.

1.6.
1.7.

FinanŃarea necesară suplimentară pe ani
(în milioane lei)
2009
2010
2011
n/a
n/a
n/a

5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
InstituŃiile implicate în derularea activităŃilor specifice ONMI, precum şi distribuŃia de sarcini
sunt următoarele:
•
•

Ministerul Culturii si Cultelor – alocarea fondurilor necesare;
Comisia NaŃională a Monumentelor Istorice – stabileşte prioritatea obiectivelor şi
avizează lucrările necesare intervenŃiilor.

117

Ministerul Culturii şi Cultelor

PLAN STRATEGIC 2008-2012

R. Centrul NaŃional al Cinematografiei
1. Analiza situaŃiei actuale
Protejarea, conservarea
administrarea CNC

si

valorificarea

patrimoniului

de

filme

aflate

in

Protejarea, conservarea si reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cinematografic,
reprezintă a preocupare prioritara a instituŃiei noastre. C.N.C a demarat un program investiŃional
complex alocând fonduri Arhivei NaŃionale de Filme. Sumele alocate in anul 2007 pentru aceasta
acŃiune au fost in valoare de 1.200.000 lei.
In cursul anului 2007, precum si in 2008 au fost încheiate contracte pentru acordarea
licenŃelor de filme privind difuzarea filmelor româneşti la posturile de televiziune, contracte in curs de
derulare pana in anul 2010. De asemenea au fost realizate copii de filme pe pelicula precum si pe
format digital.
ModalităŃile de conservare , restaurare si punere in valoare a patrimoniului de filme romaneşti
depozitate de către ANF sunt următoarele: continuarea procesului de recondiŃionare a peliculelor,
transpunerea pe suporturi digitale, retuşarea digitizată a imaginii si sunetului filmelor romaneşti şi
multiplicarea pe suport DVD
Punerea in valoare a filmului romanesc s-a făcut prin acordarea unui sprijin financiar pentru
participarea acestuia la diverse festivaluri internaŃionale ( peste 50 de festivaluri) . Sprijinul acordat in
anul 2007 a fost de 1.500.000 lei. Participarea la festivaluri a fost concretizata in obŃinerea a
numeroase premii internaŃionale de către filmele de lung metraj ficŃiune cat si de cele de scurt metraj
ficŃiune.
Începând cu anul 2008 C.N.C va prelua de la producătorii ( beneficiarii creditelor directe ) care
nu au rambursat integral creditul direct , in baza unui protocol , dreptul de valorificare a filmului pana
la recuperarea cuantumului nerambursat din valoarea creditului acordat, pe baza unei scrisori de acces
la laborator pentru efectuarea de noi copii.
Astfel se va constitui un nucleu care se va ocupa de promovarea acestor filme prin diverse
metode de marketing.
AcŃiunea de acordare a sprijinului financiar nerambursabil pentru promovarea filmului românesc
va continua conform legislaŃiei in vigoare si in anii următori prin înscrierea si participarea filmelor
romaneşti la cele mai importante festivaluri cinematografice precum si organizarea de gale, evenimente,
săptămâni ale filmului romanesc in tarile Uniunii Europene si in alte tari.
Dezvoltarea industriei filmului prin sprijinirea producŃiei si distribuŃiei acestuia
Centrul NaŃional al Cinematografiei a acordat credit direct pentru producŃia de filme in anul
2007 in valoare de 21.789.000 lei reprezentând credite in continuare precum si contractarea de noi
credite pentru un număr de 36 de filme de lung metraj ficŃiune, documentar si animaŃie si 17 filme de
scurt metraj ficŃiune si documentar.
In anul 2007 au fost lansate in premiera un număr de 9 premiere de lung metraj ficŃiune.
Se susŃin in continuare coproducŃiile realizate in baza ConvenŃiei europene asupra coproducŃiilor
cinematografice, precum si accesul la fondul Eurimages.
In continuare se afla in producŃie un număr de 29 de filme de lung metraj ficŃiune,
documentar si animaŃie si 12 filme de scurt metraj ficŃiune si documentar.
SusŃinerea in continuare si dezvoltarea producŃiei de filme româneşti si a coproducŃiilor
cinematografice internaŃionale prin acordarea de credite directe din Fondul cinematografic.
Scopul acestui obiectiv este promovarea diversităŃii culturale si dezvoltarea industriei
cinematografice, susŃinerea producătorilor de filme, valorificarea experienŃei generaŃiilor consacrate si
promovarea tinerei generaŃii.
Intre 2008-2010 vor fi scoase in premiera un număr de 10 filme de lung metraj ficŃiune,
documentar sau animaŃie anual.
Se vor lansa in producŃie un număr de 10 filme de lung metraj ficŃiune documentar sau
animaŃie anual selecŃionate prin concurs. Fondurile alocate celor doua sesiuni de concurs vor creste cu
7.5%.
Valoarea totala a fondurilor puse la dispoziŃie din Fondul cinematografic, sub forma creditelor
de producŃie se va ridica la suma de 40.000.000 pe an.
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Promovarea debuturilor reprezintă o prioritate in cadrul strategiei de activitate a CNC fiind
susŃinută cu mijloace logistice si însemnate resurse financiare ( debuturile sunt definite ca fiind filme
dificile)
Promovarea României ca destinaŃie predilectă pentru realizarea unor coproducŃii
cinematografice prin cooperarea CNC-ului cu autorităŃile competente naŃionale din tarile care participa
la realizarea coproducŃiilor cinematografice precum si obŃinerea de facilitate fiscale pentru producătorii
străini care filmează in România.
Consolidarea Fondului cinematografic ca instrument de sprijin financiar compatibil cu cele
existente pe plan European, prin atragerea de noi surse, precum si prin asigurarea unui control riguros
asupra surselor deja existente.
2. Obiective specifice
1. Protejarea , conservarea si valorificarea patrimoniului de filme aflate in administrarea CNC
2. Dezvoltarea industriei filmului prin sprijinirea producŃiei si distribuŃiei acestuia
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
1. Programul „Dezvoltarea industriei filmului prin sprijinirea producŃiei şi distribuirii acestuia”.
AcŃiuni:
1.FinanŃarea proiectelor cinematografice pentru producŃia şi distribuŃia de filme româneşti de toate
genurile: ficŃiune, documentar, animaŃie.
Rezultate:
1.1. Acordarea creditului direct , rambursabil , pentru producŃia de filme româneşti.
1.2. Sprijinul financiar nerambursabil pentru distribuirea filmelor româneşti.
1.3.Sprijin financiar nerambursabil pentru funcŃionarea cinematografului de artă.

Indicator de performanŃă pentru rezultatul 1.1 al acŃiunii 1:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr filmelor de
scurt şi lungmetraj finalizate în anul respectiv
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Ponderea filmelor de
lungmetraj de ficŃiune finalizate în anul
respectiv, în nr. filmelor de acelaşi tip aflate
în curs de realizare (%)
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de
timp dată):

Titlu: Acordarea creditului direct , rambursabil , pentru producŃia
de filme româneşti.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

20

27

31

64

anual
CNC
Centralizare la nivelul CNC
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 20

Titlu: Acordarea creditului direct , rambursabil , pentru producŃia
de filme româneşti.
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

20.51

24.41

28.81

46.66

anual
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CNC
Centralizare la nivelul CNC
An: 2007
Crescătoare

Valoare: 20.51

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
•

elaborează, sub coordonarea Ministerului Culturii şi Cultelor, strategia şi politicile sectoriale în
domeniul cinematografiei, pe care le supune spre aprobare Guvernului;

•

elaborează şi propune spre aprobare Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor, proiecte de acte
normative pentru domeniul său de activitate;

•

emite norme şi metodologii privind desfăşurarea activităŃilor din domeniul cinematografiei;

•

emite reglementări, norme şi instrucŃiuni pentru instituŃiile din subordine;

•

participă, împreună cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi Ministerul Afacerilor Externe, la iniŃierea şi la
negocierea convenŃiilor, acordurilor şi a altor înŃelegeri internaŃionale din domeniul cinematografiei;

•

propune Ministerului Culturii şi Cultelor încheierea unor convenŃii, acorduri şi a altor înŃelegeri de
cooperare internaŃională, precum şi aderarea sau, după caz, ratificarea convenŃiilor internaŃionale
din domeniul său de competenŃă;

•

emite norme, asigură organizarea, funcŃionarea şi administrarea Registrului Cinematografiei, ca
instrument unitar de evidenŃă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităŃi în
domeniul cinematografiei;

•

administrează şi exploatează patrimoniul naŃional al cinematografiei, potrivit dispoziŃiilor legale în
vigoare;

•

poate închiria sau concesiona bunuri din patrimoniul naŃional al cinematografiei, potrivit
prevederilor legale în vigoare;

•

asigură resurse financiare în vederea conservării, restaurării şi valorificării filmelor cinematografice
româneşti, precum şi a altor bunuri care fac parte din patrimoniul cinematografiei naŃionale;

•

asigură colectarea şi administrarea eficientă a Fondului cinematografic;

•

iniŃiază reglementările necesare şi asigură organizarea şi desfăşurarea evaluării şi selecŃionării, întrun sistem concurenŃial deschis, a proiectelor cinematografice, în vederea acordării sprijinului
financiar, în condiŃiile legii;

•

acordă, în conformitate cu dispoziŃiile legii, credite directe pentru producŃia de film şi dezvoltarea de
proiecte;

•

acordă sprijin nerambursabil pentru susŃinerea unor programe de cultură şi educaŃie
cinematografică, pentru distribuirea şi exploatarea filmelor româneşti, în Ńară şi în străinătate, cât şi
pentru cinematograful de artă.
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FinanŃarea subprogramului bugetar IV: SusŃinerea instituŃiilor subordonate
mii lei

Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 10
Titlul 20
Titlul 30
Titlul 51
Titlul 55
Titlul 57
Titlul 59
Titlul 70
Titlul 81
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul 67.10
Titlul 10
Titlul 20
Titlul 70

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
Estimare pe termen mediu
(2009)
(2010
2012)
n+1
n+2
n+3
n+4

377.001

422.303

649.259

761.351

798.546

820.923

21.146
37.320
914
271.188
24.554
0
11.156
10.116
607

21.824
32.953
6.101
293.400
8.251
344
11.434
47.321
675

32.736
49.430
9.152
457.093
12.377
516
17.151
69.791
1.013

37.101
56.029
10.372
538.505
14.027
585
19.438
84.146
1.148

38.192
54.474
10.677
556.109
14.439
602
20.010
102.862
1.181

39.283
52.371
10.982
576.512
14.852
619
20.581
104.508
1.215
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Subprogramul bugetar V: Reabilitarea monumentelor
modernizarea instituŃiilor publice de cultură din România

istorice

şi

1. Analiza situaŃiei actuale
COMPONENTA 1:
În martie 2006 a fost semnat de către Guvern şi Preşedintele României Memorandumul de
împuternicire a Ministerului FinanŃelor Publice pentru identificarea şi atragerea de resurse financiare,
necesare finanŃării programului de restaurare a unor monumente istorice şi de construire, consolidare şi
modernizare a instituŃiilor publice de cultură de importanŃă deosebită.
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a fost cea care şi-a oferit sprijinul pentru finanŃarea
unui asemenea program astfel că la 16 iunie 2006 este aprobat Acordul Cadru de Împrumut dintre
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanŃării proiectului privind reabilitarea
monumentelor istorice din România (F/P 1562 (2006)), de către Consiliul de AdministraŃie al băncii
(CA/PV/242/2006), fiind apoi semnat la Bucureşti, la data de 12 decembrie 2006 şi la Paris la data de
18 decembrie 2006.
Acordul de împrumut se referă la finanŃarea consolidării, restaurării şi modernizării unui număr
de 23 monumente istorice din România, selectate pe baza importanŃei şi a criteriilor de finanŃare ale
băncii.
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.
COMPONENTA 2:
Proiectul propus în domeniul îmbunătăŃirii condiŃiilor de viaŃă în zonele urbane şi rurale va
permite finalizarea construcŃiei, reabilitarea, renovarea sau modernizarea unui număr de clădiri
culturale prioritare, selectate preliminar, la data prezentării solicitării de împrumut, după cum urmează:
- finalizarea construcŃiei Bibliotecii NaŃionale, Bucureşti;
- reabilitarea Teatrului NaŃional "I.L. Caragiale", Bucureşti;
- reabilitarea Teatrului NaŃional de Operetă, Bucureşti;
- reabilitarea Palatului Cantacuzino, Bucureşti; şi
- reabilitarea Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca.
În cea mai mare parte, investiŃiile se vor concentra pe îmbunătăŃirea stabilităŃii structurale a
clădirilor şi pe modernizarea instalaŃiilor şi a echipamentelor acestora, în vederea asigurării unor condiŃii
sigure şi satisfăcătoare de funcŃionare a edificiilor şi a asigurării confortului (iluminare, aerisire, instalaŃii
sanitare etc.) şi a securităŃii (acces, inclusiv pentru persoanele cu dizabilităŃi, protecŃie împotriva
incendiilor) pentru interpreŃi, public şi administraŃie. În funcŃie de fiecare edificiu în parte se vor putea
efectua lucrări de restaurare sau modernizare a calităŃilor funcŃionale şi estetice originale, lucrări
suplimentare de construcŃie sau lucrări de reamenajare interioară. Toate investiŃiile avute în vedere
pentru consolidarea structurală şi modernizarea instalaŃiilor şi echipamentelor vor respecta normele şi
standardele tehnice existente, în mod special pe cele aplicabile ansamblurilor de clădiri publice, şi pe
cele aferente construcŃiilor în zone predispuse la mişcări seismice.
În plus faŃă de cele de mai sus, Proiectul va finanŃa actualizarea sau elaborarea studiilor de
fezabilitate, proiecte tehnice, supervizarea lucrărilor, autorizaŃii şi permise şi furnizarea de echipamente
sau bunuri, precum şi costuri de administrare a Proiectului (cum ar fi salariile personalului şi onorarii
pentru consultanŃi, consumabile, bunuri şi echipamente, comunicaŃii şi costuri de deplasare etc.).
2. Obiective specifice
COMPONENTA 1:
Proiectul va sprijini conservarea valorilor arhitecturale şi istorice ale monumentelor care vor fi reabilitate
şi va promova dezvoltarea iniŃiativelor culturale care vor fi găzduite de aceste clădiri prin restaurarea
funcŃiilor şi asigurarea unor condiŃii tehnice şi de siguranŃă corespunzătoare pentru evenimentele
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culturale, Proiectul va contribui la dezvoltarea regională şi la consolidarea coeziunii sociale datorită
multiplelor efecte asupra activităŃii economice, ocupării forŃei de muncă şi turismului.
În plus, faŃă de contribuŃia la protejarea patrimoniului istoric şi la dezvoltarea culturală, Proiectul va
conduce la crearea a 1.000 de locuri de muncă temporare pe parcursul perioadei de implementare a
lucrărilor de restaurare.
1. Restaurarea a 14 clădiri monument ale instituŃiilor subordonate până la 30 iun 2010
COMPONENTA 2:
Obiectivul este de a diversifica şi a îmbunătăŃi calitatea vieŃii culturale prin asigurarea unor spaŃii
corespunzătoare de desfăşurare a unor activităŃi culturale cu un public larg. Ca urmare, ar trebui să
asigure accesul permanent la cultură, să diversifice oferta culturală şi să încurajeze populaŃia locală să
participe la dezvoltarea economică şi culturală a comunităŃii. Prin restaurarea aspectelor funcŃionale şi
prin stabilirea unor condiŃii tehnice şi de siguranŃă satisfăcătoare pentru instituŃiile culturale, proiectul
va îmbunătăŃi şi condiŃiile de lucru ale personalului. În final, modernizarea instalaŃiilor şi a
echipamentelor ar trebui să contribuie la reducerea costurilor de operare şi de întreŃinere ale clădirilor
culturale incluse în sfera Proiectului.
În plus, faŃă de contribuŃia sa la dezvoltarea culturală, Proiectul va conduce la crearea a circa 1.500 de
locuri de muncă temporare pe parcursul perioadei de implementare a lucrărilor de reabilitare /renovare.
2. Consolidarea restaurarea si refuncŃionalizarea clădirilor de interes cultural public a cinci
instituŃii din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
Program „Componenta 1”
AcŃiuni:
1. Reabilitarea şi refuncŃionalizarea următoarelor instituŃii culturale din subordinea Ministerului
Culturii şi Cultelor:
Sub-proiect
Muzeul NaŃional de Artă al României

Muzeul NaŃional de Istorie a României
Complexul Muzeal NaŃional Moldova

Obiectiv
Palatul Regal
Muzeul ColecŃiilor de Artă
Muzeul Kalinderu
Clădirea
Palatul Culturii Iaşi
Palatul "Al. I. Cuza"

Muzeul Bruckenthal

Casa Albastră

Muzeul NaŃional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
Teatrul NaŃional "Vasile Alexandri" – Iaşi
Teatrul NaŃional Cluj-Napoca
Opera Română din Bucureşti
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Sălaj
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Botoşani
DirecŃia JudeŃeană pentru Cultură Culte şi Patrimoniul Cultural NaŃional Călăraşi
Centrul Cultural Rosetti Tescanu

Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea
Clădirea "Merăria"
Clădirile C, C1, C2
Clădirea

Muzeul łăranului Român
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Clădiri monument ale instituŃiilor subordonate reabilitate şi funcŃionalizate.
SpaŃii propice desfăşurării evenimentelor culturale.
Creşterea numărului total de beneficiari ai clădirilor restaurate

Indicator:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu: Clădiri monument ale instituŃiilor subordonate
reabilitate şi funcŃionalizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de clădiri monument
ale
instituŃiilor
subordonate
reabilitate
şi
funcŃionalizate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de timp
dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei (crescătoare/
descrescătoare)
Rezultatul acŃiunii nr. 1.2.

14

-

2009

2010

-

-

anual
MCC
Centralizare
UMP
An: 2007
-

la

nivel
Valoare: 14

Titlu:
SpaŃii propice desfăşurării evenimentelor culturale
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de evenimente
culturale temporare (expoziŃii,lansări de carte,
simpozioane, oferte pedagogice, târguri) susŃinute
în toate clădirile reabilitate
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de timp
dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

-

-

-

601*

anual
MCC
Centralizare
UMP
An: 2007
Crescătoare

la

nivel
Valoare: 601

* Estimare este prevăzută la finalizarea tuturor lucrărilor de consolidare şi refuncŃionalizare
Rezultatul acŃiunii nr. 1.3.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr total
beneficiari ai clădirilor restaurate (toate
clădirile menŃionate)
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:

Titlu: Creşterea numărului total de beneficiari ai clădirilor
restaurate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

670.034*

anual
MCC
Centralizare
UMP
An:

la

nivelul
Valoare:
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TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)
*

Estimarea este prevăzută la finalizarea tuturor lucrărilor de consolidare şi refuncŃionalizare

Program „Componenta 2”
AcŃiuni:
1. ConstrucŃia, consolidarea, restaurarea şi refuncŃionalizarea clădirilor de interes cultural ale
următoarelor instituŃii din subordinea MCC:
- Teatrul Maghiar de Stat – Cluj Napoca
- Palatul Cantacuzino - Bucureşti
- Biblioteca NaŃională
- Sala OMNIA – Bucureşti
- Teatrul NaŃional – Bucureşti
Rezultate:
InstituŃii publice modernizate
1.1.
Indicator:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu: InstituŃii publice modernizate
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr
InstituŃii publice modernizate
FrecvenŃa măsurării (într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a
datelor:
Ultimul rezultat cunoscut:
TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare/descrescătoare)

2010

5*

anual
MCC
Centralizare
nivelul UMP
An:
Crescătoare

la
Valoare:

*

Estimarea este prevăzută la finalizarea tuturor lucrărilor de consolidare şi refuncŃionalizare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare, subordonare
- Unitatea de Management a Proiectului
- InstituŃiile beneficiare ale celor două componente ale subprogramului.
2. Sarcini /ActivităŃi / Proiecte
Unitatea de Management a Proiectului îndeplineşte următoarele sarcini:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Managementul fondurilor Programului
Planificarea Programului, conform structurii sale financiare
Coordonarea circuitului resurselor financiare, împreună cu Ministerul FinanŃelor Publice (MFP)
Organizarea achiziŃiilor de bunuri, servicii şi lucrări
Asigurarea contabilităŃii Programului
Managementul contractelor
Managementul plăŃilor
Monitorizarea şi evaluarea Programului
Monitorizarea realizării obligaŃiilor asumate prin acordul de împrumut, inclusiv a celor financiare
Dezvoltarea de proceduri şi metodologii pentru principalele procese pe care le desfăşoară

125

Ministerul Culturii şi Cultelor

k.

PLAN STRATEGIC 2008-2012

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

Sunt prevăzute următoarele activităŃi:
Componenta 1
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.
Componenta 2
Următoarele lucrări sunt prevăzute:
- finalizarea construcŃiei Bibliotecii NaŃionale, Bucureşti;
- reabilitarea Teatrului NaŃional "I.L. Caragiale", Bucureşti;
- reabilitarea Teatrului NaŃional de Operetă, Bucureşti;
- reabilitarea Palatului Cantacuzino, Bucureşti; şi
- reabilitarea Teatrului Maghiar de Stat, Cluj-Napoca.

FinanŃarea subprogramului bugetar V: Reabilitarea monumentelor istorice şi modernizarea
instituŃiilor publice de cultură din România
mii lei
Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 51
Titlul 70
2.
Fonduri
nerambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

ExecuŃie
(2007)

Aprobat
(2008)

Propunere
(2009)

Estimare pe termen mediu
(2010
2012

n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

34.124

59.600

69.291

70.020

53.000

50.000

34.124

47.600
12.000

50.000
19.291

53.200
16.820

53.000

50.000
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FinanŃarea Programului bugetar II: ELABORAREA ŞI APLICAREA POLITICILOR ŞI
STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL CULTURII
mii lei

Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 10
Titlul 20
Titlul 30
Titlul 51
Titlul 55
Titlul 57
Titlul 59
Titlul 70
Titlul 81
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul 67.10
Titlul 10
Titlul 20
Titlul 70

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

441786

513765

21.146
44884
914
321.148
24554

21.824
51.153
6.101
348062
8.251
344
11.434
65.921
675

32.736
76.730
9.152
522.093
12.377
516
17.151
98.882
1.013

13.000

15.000

11.156
17.377
607

12.482

10.482
2.000

2.000
8.000
3.000

770.650

2.500
8.500
4.000

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)
n+2
n+3
n+4
873.402

899.090

924.777

37.101
86.960
10.372
591.705
14.027
585
19.438
112.066
1.148

38.192
89.518
10.677
609.109
14.439
602
20.010
115.362
1.181

39.283
92.075
10.982
626.512
14.852
619
20.581
118.658
1.215

18.000

20.000

22.000

3.500
10.500
6.000

4.000
11.000
7.000

3.000
10.000
5.000
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PROGRAM BUGETAR III: ELABORAREA ȘI APLICAREA POLITICILOR ȘI
STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL CULTELOR
Obiectiv generale:
Asigurarea libertăŃii religioase şi sprijinirea cultelor religioase

Subprogramul bugetar I: Sprijin financiar pentru salarizarea personalului
de cult
1. Analiza situaŃiei actuale
Având în vedere faptul că unităŃile aparŃinând cultelor, din Ńară şi din străinătate, recunoscute
potrivit legii sunt în continuă dezvoltare, ceea ce poate duce la crearea unor disproporŃii în ceea ce
priveşte numărul de personal de cult în anumite zone, garantând libertatea credinŃelor religioase şi
respectând principiul constituŃional al sprijinirii cultelor, fără discriminări, pentru îndeplinirea menirii lor,
Ministerul Culturii şi Cultelor se implică activ în susŃinerea cultelor prin sprijinirea salarizării clerului din
Ńară cât şi pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara GraniŃelor, care desfăşoară activităŃi
deosebite în vederea menŃinerii identităŃii lingvistice , culturale şi religioase a românilor din afara
graniŃelor, în special activităŃi adresate tinerilor, dar şi a personalului neclerical trimis să deservească
aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, cât şi a celui neclerical din judeŃele Covasna
şi Harghita.
2. Obiective specifice
Promovarea pluralismului religios şi a dialogului interreligios prin acordarea de sprijin financiar
pentru salarizarea clerului.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru salarizarea clerului.
Rezultate:
1.1. Personal clerical salarizat corespunzător.
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

Titlu: Personal clerical salarizat corespunzător.
Indicatori de performanŃă
2007
2008

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de personal
care beneficiază de sprijin salarial
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă
de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

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

16.714

16.964

2009

2010

17.814

18.700

anual
Biserica
Ortodoxă
Română, Secretariatul de
Stat pentru Culte, MCC
Centralizare la nivelul
DirecŃiei RelaŃii Culte
An:
Crescătoare

Valoare: 16.714

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
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5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
Sarcini/ActivităŃi
Avizare
1.
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.
Proiecte
- ConferinŃa internaŃională „Dialogul intercultural şi interconfesional în România”; buget estimat –
150.000 lei. Anul 2008 este Anul european al dialogului intercultural.
- Simpozion „Parteneriatul social intre Stat şi cultele religioase”; buget estimat – 50.000 lei. Guvernul
României a semnat în anul 2007 acorduri cu Biserica Ortodoxă Română, Biserica Română Unită cu
Roma, Greco-Catolică şi Biserica Romano-Catolică acorduri de incluziune socială.

FinanŃarea subprogramului bugetar I: Sprijin financiar pentru salarizarea personalului de
cult
mii lei
Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 59
2.
Fonduri
rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

152.134

171.400

188.605

207.465

228.360

249.796

152.134

171.400

188.605

207.465

228.360

249.796

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)
n+2
n+3
n+4

ne-
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Subprogramul bugetar II: Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităŃii
1. Analiza situaŃiei actuale
Ministerul Culturii şi Cultelor 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 cultural-religioase, pentru construirea şi
repararea lăcaşurilor de cult, pentru sprijinirea activităŃilor de asistenŃă socială organizate de cultele
religioase, pentru susŃinerea unor acŃiuni cu caracter intern şi internaŃional realizate de cultele
religioase din România. 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 şi cu realităŃile interne specifice. Considerăm că prin acest act normativ
(Legea nr. 489/2006) sunt asigurate şi respectate drepturile şi libertăŃile tuturor cetăŃenilor indiferent
de etnia sau confesiunea acestora şi sunt puse bazele parteneriatului social dintre Stat şi culte.
Numai în cursul anului 2008 au fost suplimentate, prin hotărâri ale Guvernului, fondurile
Ministerului Culturii şi Cultelor pentru construirea şi repararea unor lăcaşuri de cult, pentru
achiziŃionarea de imobile necesare desfăşurării activităŃii unităŃilor de cult, cheltuieli de întreŃinere şi
funcŃionare, cu suma de 37,1 milioane lei de care au beneficiat 955 unităŃi de cult din Ńară si din
străinătate.
2. Obiective specifice
1. 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.
2. SusŃinerea cultelor în derularea unor programe sociale, educaŃionale, caritabile, de
orientarea socio-profesională şi formare continuă, în cooperare cu autorităŃile publice.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Co – finanŃarea proiectelor de construire, reparaŃii şi de realizare a picturilor
lăcaşurilor de cult.
Rezultate:
1.1. Lăcaşuri de cult sprijinite financiar (construcŃie, reparaŃii, picturi).
Indicator:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de lăcaşuri
de cult sprijinite financiar de la bugetul
de stat
FrecvenŃa
măsurării
(într-o
perioadă de timp dată):
Sursa informaŃiilor:

Mecanismul de colectare a datelor:

Ultimul rezultat cunoscut:

Titlu: Lăcaşuri de cult sprijinite financiar de la bugetul de stat
construcŃie, reparaŃii, picturi)
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

1500

1950

2050

2200

anual
Raport
Mitropolii;
Procese
verbale de recepŃie a lucrărilor;
MCC;
Centralizare
la
nivelul
Secretariatului de Stat pentru
Culte
An: 2007

Valoare:1500
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TendinŃa prognozată a evoluŃiei
(crescătoare / descrescătoare)

Crescătoare

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare
- nu este cazul
2. Sarcini/ActivităŃi/Proiecte
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 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

FinanŃarea subprogramului bugetar II: Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităŃii
mii lei
Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlul 59
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....

ExecuŃie
(2007)

Aprobat
(2008)

Propunere
(2009)

n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

163.552

160.932

180.000

200.000

220.000

250.000

163.552

160.932

180.000

200.000

220.000

250.000

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)

Titlul ......
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Subprogramul bugetar III: Sprijin financiar pentru salarizarea
personalului din învăŃământul teologic neintegrat
1. Analiza situaŃiei actuale
Acest subprogram este destinat cultelor recunoscute potrivit legii pentru sprijinirea salarizării
personalului neclerical angajat în unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ teologic autorizate şi acreditate
potrivit legii. Pornind de la principiul constituŃional al sprijinirii cultelor, precum şi cel al liberului acces
la educaŃie, inclusiv cea religioasă, Ministerul Culturii şi Cultelor încurajează diversitatea confesională şi
exprimarea convingerilor religioase prin sprijinirea acelor unităŃi de învăŃământ teologic ale cultelor
religioase care nu sunt integrate în învăŃământul public, precum şi a personalului acestora prin
contribuŃii la plata salariilor acestora.
2. Obiective specifice
1. SusŃinerea cultelor în derularea unor programelor educaŃionale şi formare continuă.
2. Promovarea pluralismului religios şi a dialogului interreligios.
3. Rezultate şi indicatori de performanŃă
AcŃiune:
1. Co – finanŃarea salarizării personalului neclerical angajat în unităŃile şi instituŃiile de învăŃământ
teologic autorizate şi acreditate potrivit legii.
Rezultate:
1.1. Salarizarea personalului din unităŃile de învăŃământ religios neintegrate îmbunătăŃită.
Indicator:
Rezultatul acŃiunii nr. 1.1.

InformaŃii despre indicator
Titlul indicatorului: Număr de personal care
beneficiază de sprijin salarial / unităŃi de
învăŃământ teologic neintegrate sistemului public
FrecvenŃa măsurării (într-o perioadă de timp
dată):
Sursa informaŃiilor:
Mecanismul de colectare a datelor:

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

Titlu: Salarizarea personalului din unităŃile de învăŃământ
religios neintegrate îmbunătăŃită
Indicatori de performanŃă
2007
2008
2009
2010

300/13

300/13

300/13

300/13

Anual
MCC
Centralizare
Serviciului
ÎnvăŃământ
An: 2007
Stagnantă

la

nivelul
AsistenŃă,
Valoare: 300/13

4. Noi IniŃiative de FinanŃare (NIF)
Nu este cazul.
5. Mecanisme de implementare si principalele sarcini
1. InstituŃii subordonate, mecanisme de implementare, coordonare
- nu este cazul
2. Sarcini/ActivităŃi/Proiecte
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:
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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

FinanŃarea subprogramului bugetar III: Sprijin financiar pentru salarizarea personalului
din învăŃământul teologic neintegrat
mii lei
Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 65.01
Titlul 59
2.
Fonduri
rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

Estimare pe termen mediu
(2010
- 2012)
n+2
n+3
n+4

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

1.021

1.470

1.617

1.778

1.957

2.155

1.021

1.470

1.617

1.778

1.957

2.155

ne-
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FinanŃarea Programului bugetar III: ELABORAREA ȘI APLICAREA POLITICILOR ȘI
STRATEGIILOR ÎN DOMENIUL CULTELOR
mii lei
Sursa de finanŃare
1. Buget de stat
Total cheltuieli
Capitolul 67.01
Titlu 59
Capitolul 65.01
Titlu 59
2. Fonduri ne-rambursabile
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ....
3. Venituri proprii
Total cheltuieli
Capitolul ....
Titlul ......

ExecuŃie
(2007)
n-1

Aprobat
(2008)
n

Propunere
(2009)
n+1

Estimare pe termen mediu
(2010
2012)
n+2
n+3
n+4

315.686

332.332

368.605

407.465

448.360

499.796

315.686
1.021
1.021

332.332
1.470
1.470

368.605
1.617
1.617

407.465
1.778
1.778

448.360
1.957
1.957

499.796
2.155
2.155
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