
 
In atenţia Guvernului României 
Dlui. Călin Popescu Tăriceanu, Prim-Ministru  
Dlui. Sebastian Vlădescu, Ministrul Finanţelor Publice 
Dlui. Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor 
 
 
In atentia Parlamentului României 
Dlui. Adrian Păunescu, Preşedinte, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare in masă  
Dlui. Cătălin Micula, Preşedinte, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare 
in masă  
 
 
Stimate Domnule Călin Popescu Tăriceanu,  
Stimate Domnule Sebastian Vlădescu, 
Stimate Domnule Adrian Iorgulescu,  
Stimate Domnule Adrian Păunescu,  
Stimate Domnule Cătălin Micula,  

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România este membră a Uniunii Europene, 
acest lucru fiind posibil şi datorită prezenţei culturii româneşti pe scena culturală 
europeană şi dezvoltarii în ultimii ani a unor proiecte culturale prestigioase în toate 
domeniile artistice - teatru, film, dans, arte vizuale, muzică etc.   

Crearea unor noi instituţii publice - Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Centrul 
Naţional al Dansului Bucureşti -, apariţia unor noi sisteme publice de finanţare – 
Fondul Cultural Naţional, programele de finanţare lansate recent de Institutul 
Cultural Român - au impulsionat scena artistică românească şi au creat premisele 
unei dezvoltari durabile a sectorului cultural. Desemnarea Sibiului drept Capitală 
Culturală Europeană 2007 aduce cultura românească în centrul atenţiei 
internaţionale, proiectele propuse de operatorii culturali români în cadrul 
programului fiind inovatoare şi complet adaptate standardelor profesionale 
europene.   

Există însă probleme majore,  în special de ordin legislativ, legate de finanţarea şi 
derularea proiectelor culturale, împiedicând în fapt dezvoltarea coerentă a sectorului.  
 
Având în vedere faptul că demersurile de formalizare a unor mecanisme de finanţare 
publică pentru cultură realizate de organizaţiile din domeniul cultural în ultimii ani 
au avut un caracter de pionierat, şi că există deja o experienţă în urma mai multor 
sesiuni de finanţare, dorim să atragem atenţia că deficienţele legislative semnalate în 
ceea ce urmează vor afecta şi sistemele de finanţare publică ce vor fi pe viitor 
reglementate pentru alte domenii (politici sociale, de sănătate, mediu etc.).  În acest 
sens, iniţiativa noastră trage un semnal de alarmă asupra unei problematici care 
afectează sectorul neguvernamental în ansamblul sau, dincolo de specificităţile 
acţiunii culturale. 



Problemele care afectează cel mai dramatic derularea proiectelor operatorilor 
culturali sunt legate de: 

 Restricţiile privind accesul la avansuri pentru finanţările nerambursabile din 
fondurile publice, instituite de HG 264/2003 privind plăţile în avans din 
fonduri publice;  în prezent accesul organizaţiilor neguvernamentale la aceste 
finanţări se face după realizarea proiectelor şi numai prin rambursarea 
cheltuielilor realizate, fiind obligate să depună garanţii financiare importante 
pentru obţinerea de fonduri în avans; pe de altă parte, instituţiile publice se 
află în imposibilitatea de a avansa bani pentru plata serviciilor aferente 
programelor pe care le derulează (închirieri de spaţii, promovare etc.). 
Dorim să atragem atenţia că realizarea unor proiecte importante planificate în 
cadrul programului Sibiu Capitală Culturală Europeană 2007 este în pericol, 
deoarece operatorii culturali independenţi nu pot avansa din resurse proprii 
banii necesari, iar Ministerul Culturii şi Cultelor, ce are prevazută o sumă 
importantă pentru finanţarea acestor proiecte, nu o poate folosi din cauza 
obstacolelor ridicate de HG 264/2003 privind plăţile în avans din fonduri 
publice.  

 Lipsa mecanismelor legale care să permită instituţiilor publice din România 
acordarea de finanţari multianuale, afectând derularea proiectelor multianuale 
(ex. participarea la proiecte multianuale co-finanţate de Uniunea Europeană 
prin Cultura 2000/Cultura 2007). 

 Nivelul foarte scăzut al diurnei ce poate fi decontata din fonduri publice atât 
pentru invitaţi români, cât şi străini ce derulează proiecte în România. 
Cuantumul diurnei nu este doar mult sub nivelul diurnelor praticate în 
Uniunea Europeană, ci este complet neadecvată realităţii economice din 
România. Soluţia utilizată în mod frecvent de operatorii culturali români este 
de a include diurna în onorariul platit conform legislaţiei drepturilor 
intelectuale, lucru ce afectează în mod direct nivelul finanţărilor publice 
accesate, contractele pentru plata onorariilor fiind supuse impozitării.  

 Mai mult decât atât instituţiile publice din România nu pot deconta sau acoperi 
cheltuielile de transport internaţional pentru invitaţii din străinătate ca urmare 
a unei hotărâri de Guvern care nu permite efectuarea unor astfel de cheltuieli.  
În contextul iniţierii unor proiecte de cooperare culturală la nivel internaţional 
şi în condiţiile în care anvergura acestora aduce servicii enorme imaginii 
României în lume, acest inconvenient are un impact negativ chiar asupra 
felului în care este percepută România pe plan internaţional.    

 Lipsa cadrului legal care să permită derularea de contracte de finanţare 
nerambursabilă de către persoane fizice. Astfel, deşi recent artiştii 
independenţi au câştigat dreptul de a accesa fonduri publice pentru derularea 
de proiecte artistice, singurul mod în care acest lucru este posibil este în baza 
contractelor de cesiune de drepturi intelectuale, supuse impozitării. (Nu există 
mecanisme coerente pentru a pune în practică acest drept, deoarece cadrul 
legal impune impozitarea tuturor veniturilor artiştilor, fără a face exceptie între 
veniturile din activitatea artistică şi fondurile publice nerambursabile acordate 
artistilor.) 

 Excluderea (prin Legea 350/2005) posibilităţii de a obţine o finanţare pentru 
acelaşi proiect de la două instituţii publice subordonate aceleiaşi autorităţi 
centrale aduce mari deservicii operatorilor culturali şi artiştilor români, în 



condiţiile în care instituţiile respective au o strategie de acţiune 
complementară, iar acest model fiind practicat în alte ţări europene.   

 Lipsa unui cadru legal coerent care să reglementeze funcţionarea diverselor 
mecanisme de finanţare nerambursabilă pe plan central, ceea ce generează nu 
de puţine ori interpretări greşite şi diferite ale legii din partea celor care 
gestionează aceste fonduri în cadrul instituţiilor publice, afectând astfel negativ 
derularea proiectelor.  (ex. aplicarea de către MCC şi ICR a prevederilor HG Nr. 
552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol în 
cazul proiectelor derulate de operatori independenţi, deşi actul normativ face 
referire doar la activităţi a instituţiilor publice). 

In consecinţă ne adresăm Guvernului României şi în special Ministerului Finanţelor 
Publice, pentru modificarea de urgenţă a legislaţiei care generează neajunsurile sus-
menţionate.  Propunem astfel:  

1) modificarea HG 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de 
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din 
fonduri publice, prin eliminarea obligativităţii tuturor entităţilor care 
derulează activităţi non-profit (instituţii publice, organizaţii non-
guvernamentale, persoane fizice) de a depune garanţii bancare pentru 
returnarea avansului. 
 

2) modificarea baremului de diurnă care poate fi decontat de instituţii 
publice şi organizaţii non-guvernamentale pentru invitaţii români şi 
străini care participă în proiecte finanţate din fonduri publice şi derulate 
pe teritoriul României la un cuantum adecvat realităţii economice 
prezente (barem recomandat 70 lei/zi/persoană).  
 

3) modificarea  HG 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de 
protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce 
se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, prin eliminarea 
prevederilor care nu permit efectuarea de cheltuieli pentru acoperirea 
transportului internaţional al participanţilor din străinătate la aceste 
manifestări. 
 

4) modificarea Codului fiscal pentru a permite accesul persoanelor fizice la 
finanţări nerambursabile pentru realizarea de proiecte, venituri care 
urmează să nu fie impozitate; menţionăm că în prezent există prevederi legislative 
care reglementează acordarea unor granturi de călătorie (ORDINUL ministrului 
culturii nr. 2.199 din 14.07.2005), situaţie în care beneficiarul nu are 
obligativitatea de a plăti impozit.   
 

5) iniţierea mecanismelor legale care să permită instituţiilor publice din 
România acordarea de finanţari multianuale, şi nu doar pe durata unui 
an calendaristic. 
 

6) modificarea Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general prin 
includerea unui articol care sa permită o excepţie în obţinerea de fonduri 
de la instiţutii publice subordonate aceleiaşi autorităţi în cazul în care  
este vorba de o finanţare parţială (co-finanţare) şi de categorii diferite de 
cheltuieli.  



Organizaţiile non-guvernamentale şi instituţiile publice de cultură semnatare ale 
acestui memoriu solicită Guvernului României, Ministerului Culturii şi Cultelor, 
Ministerului Finanţelor Publice şi Comisiilor de cultură ale Parlamentului României 
schimbarea de urgenţă a legislaţiei privind finanţarea proiectelor culturale în 
România şi în străinătate derulate de operatorii culturali independenţi sau instituţiile 
publice, conform normelor existente în cadrul Uniunii Europene.  Aşteptăm un 
răspuns la propunerile înaintate în termenul prevăzut de lege.  

Ne arătăm disponibilitatea pentru constituirea unui grup de lucru comun format din 
reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale, ai instituţiilor publice de cultură 
şi reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai Ministerului Finanţelor 
Publice, pentru rezolvarea problemelor mai sus menţionate.  

 
Semnează (lista este deschisă în continuare) 
 
organizaţii 
 
Fundaţia Proiect DCM 
Fundaţia AltArt 
Asociaţia ECUMEST 
Fundaţia Centrul Internaţional pentru Artă Contemporană 
Asociaţia Persona - Teatrul Desant 
Fundaţia Meta 
Asociaţia ArtLink 
Asociaţia Galeria Nouă 
Asociaţia ARFA 
Asociaţia Pro Cultura 
Fundaţia LIGA PENTRU TEATRU  - Festivalul internaţional de teatru Atelier 
Asociaţia “Inter-Art” 
Asociaţia “Pro Cultura” 
Galeria de artă contemporană “Posibilă” 
Asociaţia Culturala “Amphion” 
Asociaţia “Rocade”, Canada 
CREMAC - Comunitatea din România a Electroacusticii şi a Muzicii Asistate de Computer 
Asociaţia “Pro Contemporania” 
Compania Teatrală Gat 05 
Asociaţia “ROKolectiv”  
 
instituţii publice de cultură 
Administraţia Fondului Cultural Naţional  
Centrul Naţional al Dansului Bucureşti 
Muzeul Naţional de Artă Contemporană 
 
artişti, operatori persoane fizice 
Manuel Pelmuş, coregraf 
Florin Fieroiu, coregraf 
Tincuta Pârv, coordonator proiect «Arii de conflu(x)enţă»  Sibiu, Luxemburg 2007 


