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Dezvoltarea, diversificarea publicului ºi atragerea

REZUMAT

tinerilor ºi copiilor spre activitãþile culturale cu scopul

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Administraþia Fondului Cultural Naþional are ca

implicãrii active a publicului în actul artistic este un

prioritate strategicã ºi încurajarea iniþiativelor care pun

obiectiv important

în valoare patrimoniul cultural naþional, domeniu care

formã de educare.

este reprezentat de cele mai multe proiecte

în contextul utilizãrii

A.F.C.N. promoveazã diversitatea artisticã,
geograficã cu scopul încurajãrii respectului pentru

câºtigãtoare.
Administraþia Fondului Cultural Naþional susþine

alteritate ca experienþã ºi formã de exprimare artisticã

activitãþile propuse de organizaþiile neguvernamentale,

ºi încurajeazã interdisciplinaritatea

rolul lor activ în mediul cultural.

reinventare ºi revigorare culturalã.

Deºi existã o rãspândire a evenimentelor finanþate
de A.F.C.N.

culturii ca

ca formã de

Implicarea grupurilor mici ºi a comunitãþilor locale

în aproape toate judeþele þãrii, cele mai

în activitãþile culturale în scopul creºterii identitãþii

multe au fost în Bucureºti (25%)1, urmate de Cluj (7%),

locale ºi animãrii comunitãþilor este relativ micã, în

Buzãu (6%), Sibiu (6%).

contextul în care misiunea A.F.C.N. este una

Locurile de derulare a proiectelor, ca de exemplu
spaþiul virtual, instituþiile de culturã, obiectivele de

preponderent naþionalã ºi internaþionalã, potrivit
actelor sale constitutive.

patrimoniu cultural sunt încã neidentificate de

Sprijinirea artiºtilor prin formare profesionalã ºi

comunitate/public ca specifice pentru desfãºurarea de

încurajarea artiºtilor tineri, în scopul creºterii calitãþii

evenimente culturale.

actului creativ, sunt obiective mai puþin promovate prin

Administraþia Fondului Cultural Naþional a încurajat

proiectele culturale (bugetul disponibil pentru

activitãþile premergãtoare desfãºurãrii propriu-zise a

management cultural ºi formare profesionalã este de

programului,

6,7% din totalul bugetului pentru anul 2007).

precum

pregãtirea,

promovarea

evenimentului dar ºi cele de diseminare a informaþiei

Încurajarea creaþiilor originale ºi proiectelor

culturale, ca workshop-uri, colocvii, cercetare,

inovatoare, care experimenteazã noi forme artistice ºi

producþie culturalã. Au predominat activitãþile

noi oportunitãþi, este un obiectiv specific numai pentru

destinate dezvoltãrii culturale.

un numãr redus de proiecte culturale (totalul bugetului

Caracteristicile publicului þintã au fost contrastante,
operatorii culturali vizând atât comunitatea de
profesioniºti, cât ºi publicul general.
Proiectele

finanþate de A.F.C.N. au ca trãsãturã

comunã susþinerea

activitãþilor culturale care au

rezultate atât artistice cât ºi sociale.
Dezvoltarea culturalã este un obiectiv strategic al
operatorilor culturali, având scopul promovãrii
conceptului de culturã participativã, atât în plan artistic
cât ºi în plan social.

disponibil de aproximativ 15% din totalul bugetului
pentru anul 2007: 2.000.000 lei sau 611.000 euro).
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Dezvoltarea infrastructurii culturale pentru

PROIECTELOR

eficientizarea managementului cultural ºi a menþinerii

FINANÞATE DE

dezvoltãrii durabile pe termen mediu ºi lung, este un

AFCN

obiectiv susþinut mai puþin în proiectele care au obþinut
finanþarea (costurile funcþionale ºi de dotare sunt
limitate la 23% din totalul bugetului aprobat spre
finanþare).
Promovarea incluziunii sociale ºi utilizarea artei ca

1. Procentele sunt calculate pe numãrul total de proiecte din

metodã de terapie socialã se plaseazã spre finalul listei

România

cu prioritãþi ale proiectelor finanþate de A.F.C.N.
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executive a instituþiei).
Administraþia Fondului Cultural Naþional susþine
operatorii culturali cu experienþã în realizarea de

extindã legãturile instituþionale ale operatorilor
culturali prin diverse parteneriate la nivel naþional ºi

Proiectele culturale finanþate în aceastã sesiune
sunt caracterizate de diversitatea, numãrul ridicat de
evenimente ºi de perioada îndelungatã de timp în care
se desfãºoarã activitãþile culturale propuse de

PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
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Proiectele, programele ºi acþiunile culturale din
aceastã sesiune de finanþare îºi propun sã iniþieze ºi sã

proiecte culturale, dar ºi pe cei fãrã multã experienþã,
dar care au iniþiative ºi idei creative.

ANALIZA

Programele culturale din 2007 au fost promovate la
toate nivelurile: local, naþional, internaþional.

internaþional. Crearea unei ”civilization of networks”
este o modalitate prin care sectorul cultural se poate
dezvolta.
Aºa cum era de aºteptat, numãrul partenerilor la
nivel internaþional este mai redus, 46%

dintre

operatori. A.F.C.N.-ul încurajeazã astfel proiectele de

proiectele alese nu au avut nici un partener

amploare.

internaþional.

Promovarea evenimentelor a fost fãcutã prin toate

Proiectele susþinute în acest an de A.F.C.N. au efecte

mijloacele mass-media: canale TV, publicaþii cotidiene,

multiplicatoare, cu posibilitatea utilizãrii lor ca modele

posturi radio, Internet.

de bunã practicã ºi extinderii rezultatelor programelor.

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

(prioritatea a fost agreatã de Consiliul A.F.C.N. în al
doilea an de funcþionare, 2007, la propunerea echipei

PARTEA I

management cultural ºi formare profesionalã,
patrimoniu (patrimoniu imaterial, patrimoniu naþional

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

1. INTRODUCERE ªI NOTA METODOLOGICA
Studiul realizat reprezintã o analizã a datelor obþinute
în urma codificãrii informaþiilor cuprinse în formularele
de solicitare a

finanþãrii nerambursabile pentru

programele/proiectele/ acþiunile culturale primite la
A.F.C.N. Datoritã diversitãþii mari a informaþiilor în
funcþie de aria culturalã în care activeazã fiecare
operator cultural dar ºi în funcþie de modul încare a fost
completat formularul de finanþare, am operat o
codificare a rãspunsurilor pentru a realiza o coerenþã a
datelor care sã permitã analiza statisticã.
Pentru o bunã înþelegere a interpretãrii statistice a
datelor vom prezenta în continuare modul în care am
fãcut codificarea în situaþiile în care au existat mai
multe variante posibile. Tipul operatorului care a primit
finanþarea este o variabilã importantã în analizã, de
aceea codificarea s-a realizat pe baza variantelor
întâlnite în formulare, fãrã a fi necesarã o recodificare
pentru analizele statistice mai complexe.
Tipurile de operator cultural care au primit finanþare
de la A.F.C.N. sunt urmãtoarele: asociaþie, fundaþie O.N.G.; instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea
M.C.C.; instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea
administraþiei locale; instituþie de culturã privatã profit; instituþie de culturã privatã - nonprofit; Societate
Comercialã, Administraþie Publicã Localã (Primãrie,
Consiliu Local, Casã de Culturã, Cãmin Cultural);
Persoanã Fizicã ºi instituþie de învãþãmânt de stat (alta
decât instituþiile de culturã).
O altã variabilã importantã în analizã este aceea care
se referã la aria de activitate a operatorilor culturali.
Aceste arii sunt cele menþionate de A.F.C.N. în
formularul de solicitare a unei finanþãri: arte vizuale ºi
arhitecturã, artele spectacolului (teatru, dans, muzicã),

cultural, arte muzeale), altele (intervenþie culturalã,
educaþie interculturalã, diversitate culturalã, dezvoltare
comunitarã).
Pentru a analiza aria geograficã a desfãºurãrii
evenimentelor culturale finanþate de A.F.C.N., am
realizat hãrþi cu distribuþia la nivelul þãrii, având în
vedere numãrul ºi locurile de desfãºurare menþionate în
formularele de solicitare a unei finanþãri acordate de
A.F.C.N.
O situaþie specialã o reprezintã obiectivele,
activitãþile ºi rezultatele scontate prezentate de
operatorii culturali în formularele de finanþare.
Diversitatea mare a rãspunsurilor a necesitat o primã
codificare la introducerea datelor ºi o recodificare în
momentul analizei statistice. De exemplu, au existat
situaþii în care unii operatori îºi propuneau tipãrirea
unor cãrþi, alþi operatori doreau realizarea unor DVDuri. Pentru a evita un numãr foarte mare de variante de
rãspuns, am grupat cele douã obiective menþionate
într-un singur obiectiv denumit generic „producþie
culturalã”.
Variantele pentru obiectivele propuse în urma
recodificãrii au fost urmãtoarele, fiecare conþinând
primele variante codificate:
1. dezvoltare culturalã: realizare spectacol, promovare
act creator, realizare cercetare, producþie culturalã

ANALIZA

(video, audio etc.), promovare obiectiv cultural,

PROIECTELOR

pãstrarea ºi promovarea tradiþiilor ºi identitãþilor

FINANÞATE DE

naþionale, promovare/ valorificare patrimoniu,

AFCN

2. sprijinirea artiºtilor aflaþi la început de carierã:
promovare tineri artiºti, promovare artiºti,
3. dezvoltare localã: dezvoltare turism cultural,
promovare localã, evaluare/valorificare potenþial
cultural,
4. educaþia ºi dezvoltarea publicului: promovare
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pentru persoane defavorizate. Trebuie menþionat
faptul cã, atât pentru activitãþi cât ºi pentru rezultate

colocvii, workshop-uri, dezbateri pe teme, conferinþe,

scontate, recodificarea s-a fãcut identic, ca ºi în cazul

training-uri, ºcoli de varã, întâlniri, cursuri, excursii,

recodificãrii pentru obiectivele propuse.

5. caracterul

multicultural

ºi

multidisciplinar:

Numãrul evenimentelor culturale ºi numãrul

comunicare interdisciplinarã, promovarea diversitãþii

tipurilor de evenimente propuse, numãrul lunilor de

artistice, etnice, lingvistice ºi culturale, schimbul

desfãºurare a proiectelor, numãrul partenerilor locali ºi

cultural ºi profesional,

internaþionali, la fel ca ºi numãrul mijloacelor de

6. dezvoltarea unor noi forme artistice: stimularea

promovare: ziare, TV, internet, produse audio-video,

spiritului de avangardã, punerea în valoare a unor spaþii

tipãrituri, au fost recodificate sub forma intervalelor,

neconvenþionale,

pentru a putea realiza analize statistice complexe. Este

7. extinderea legãturilor instituþionale: formare reþea

de menþionat faptul cã prin evenimente culturale ne-

parteneri,

am referit la cele de tipul spectacolelor, expoziþiilor,

8. creºterea capacitãþii organizaþionale a artiºtilor ºi a

work-shop-urilor.

operatorilor culturali: formare profesionalã (membrii
organizaþiei, tineri specialiºti etc.),

De asemenea, tipul evenimentelor se referã la
evenimentele care se desfãºoarã într-o arie culturalã.

9. accesul la evenimente din partea comunitãþii:

Diferenþa între aria culturalã ºi tipul evenimentelor

înlesnirea accesului la culturã,

constã în faptul cã un tip de eveniment poate fi inclus

10.integrare socialã (pentru persoane defavorizate

într-un proiect care în ansamblu aparþine unei anumite

social).

arii, chiar dacã acel tip de eveniment este specific altei

O altã situaþie specialã o reprezintã menþionarea

arii. De exemplu, dacã avem spectacole în proiecte care

unor variante similare de rãspuns pentru obiectivele,

aparþin ariei Patrimoniu, am considerat spectacolul ca

activitãþile ºi rezultatele scontate propuse de cãtre

tip de eveniment.

operatorii culturali. Pentru activitãþile propuse au fost

Este necesar sã se precizeze faptul cã existã o

identificate urmãtoarele variante de rãspuns: creºterea

definire slabã a publicului þintã, care se manifestã prin

capacitãþii organizaþionale a artiºtilor ºi a operatorilor

utilizarea termenului vag de „public general”. Termenul

culturali, dezvoltarea culturalã, educaþia ºi dezvoltarea

a fost folosit la recodificare pentru a include ºi

ANALIZA

publicului, dezvoltare localã, caracterul multicultural ºi

categoriile de public diferenþiat în funcþie de nivelul de

PROIECTELOR

multidisciplinar al evenimentelor.

educaþie.

FINANÞATE DE
AFCN

Pentru rezultatele scontate au fost menþionate:
dezvoltarea culturalã, dezvoltarea localã, sprijinirea
artiºtilor aflaþi la început de carierã, educaþia ºi

2. DESCRIEREA PE SCURT A PROIECTELOR;

dezvoltarea publicului, caracterul multicultural ºi

DISTRIBUÞIA GEOGRAFICA

multidisciplinar
legãturilor
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al

evenimentelor,

instituþionale,

creºterea

extinderea
capacitãþii

În continuare vor fi prezentate tabelele cu frecvenþele

organizaþionale a artiºtilor ºi a operatorilor culturali,

calculate pornind de la totalul proiectelor finanþate

dezvoltarea de noi forme artistice, integrare socialã

pentru variabilele folosite la interpretarea datelor.

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

proiect cultural/sensibilizare/informare public, crearea
unor contexte educaþionale noi, atragerea “publicului”,

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Aceste tabele prezintã: tipul operatorului cultural,

finanþare nerambursabilã de la A.F.C.N. sau nu,

activitãþile propuse, publicul þintã, numãrul tipurilor de

numãrul de evenimente pentru fiecare proiect, numãrul

evenimente,

partenerilor locali, numãrul partenerilor internaþionali.

durata proiectelor

(numãr de luni),

canalele de promovare a evenimentelor, promovarea la
nivel internaþional, dacã solicitã pentru prima datã o

Tabelul 1. Tipul operatorului cultural
Frecvenþa

%

Asociaþie O.N.G.

57

57

Instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea administraþiei locale

17

17

Instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea M.C.C.

8

8

Instituþie de stat (alta decât instituþie de culturã)

7

7

Administraþie Publicã Localã

5

5

Societate Comercialã

3

3

Instituþie de culturã privatã - profit

2

2

Persoanã Fizicã

1

1

100

100

Total

Tabelul 2. Activitãþi propuse
Frecvenþã multiplã

%

240

62

Educaþia ºi d ezvoltarea publicului

95

25

Creºterea capacitãþii organizatorice a artiºtilor ºi a operatorilor culturali

45

12

Dezvoltare localã

4

1

Caracterul m ulticultural ºi multidisciplinar

1

0

385

100

Dezvoltare culturalã

Total

ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
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Frecvenþa multiplã

%

Comunitatea de specialiºti ºi tinerii artiºti

92

35

Public general

37

14

Public specializat

33

12

Comunitatea localã

33

12

Copii ºi tineri

31

12

Instituþii de stat ºi mass-media

24

9

Turiºti români ºi strãini

11

4

Investitori, sponsori, parteneri

4

2

Persoane defavorizate

1

0

266

100

Total

Tabelul 4. Numãrul tipurilor de evenimente
Frecvenþa

%

1-5

84

85

6-10

11

11

11-14

4

4

Total

99

100

Tabelul 5. Durata proiectelor (numãr de luni)
Frecvenþa

%

Sub 5 luni

14

14

6-10

70

72

11-12

14

14

Total

98

100

ANALIZA
PROIECTELOR

Tabelul 6. Canale de promovare a evenimentelor

Tabelul 7. Promovarea la nivel internaþional

FINANÞATE DE
Frecvenþa

%

Ziare

82

87

Canale TV

76

81

Radio

70

77

Internet

67

75

AFCN

08

Frecvenþa

%

Da

51

65

Nu

28

35

79

100

Total

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Tabelul 3. Publicul þintã

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

Tabelul 8. Dacã solicitã pentru prima oarã o finanþare

Tabelul 10. Numãrul de evenimente pentru

nerambursabilã de la A.F.C.N. sau nu

fiecare proiect

Frecvenþa

%

Da

44

49

Nu

45

51

Total

89

100

Tabelul 9. Numãrul de parteneri locali

Frecvenþa

%

1-9

47

69

10-19

12

18

20-82

9

13

Total

68

100

Tabelul 11. Numãrul de parteneri internaþionali

Frecvenþa

%

0-9

82

84

10-17

12

12

27-42

4

4

Total

98

100

Frecvenþa

%

0-7

61

92

11-14

5

8

Total

66

100
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PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 1. Numãrul ºi locul de desfãºurare al evenimentelor culturale

10
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Harta 2. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru domeniul „arte vizuale ºi arhitecturã”
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PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 3. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru domeniul
„artele spectacolului (teatru, dans, muzicã)”.
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ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 4. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru domeniul
“management cultural ºi formare profesionalã”.
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PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 5. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru domeniul
„patrimoniu (patrimoniu imaterial, patrimoniu naþional cultural, arte muzeale)”.

14
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ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 6. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru domeniul „altele (intervenþie culturalã,
intervenþie culturalã, educaþie interculturalã, diversitate culturalã, dezvoltare comunitarã)”.
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PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 7. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipul de operator
„asociaþie, fundaþie ONG”.
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ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 8. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipul de operator
„instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea MCC”.

17

PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 9. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipul de operator
„instituþie de culturã de stat aflatã în subordinea administraþiei locale”.
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ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 10. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipul de operator
„instituþie de culturã privatã profit”.
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PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 11. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipurile de operatori „Societate Comercialã,
Administraþie Publicã Localã (Primãrie, Consiliu Local, Casã de Culturã, Cãmin Cultural), persoanã fizicã”
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ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN
Harta 12. Locul de desfãºurare al evenimentelor culturale pentru tipul de operator
„instituþie de stat alta decât cele anterioare”.
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Graficele care urmeazã prezintã suma cerutã ºi suma aprobatã în funcþie de ariile culturale ºi de tipurile de operatori,
sursele bugetului, ponderea surselor de finanþare din totalul general, tipurile de cheltuieli: cheltuieli cu producþia de
evenimente culturale, cheltuieli cu resursele umane, cheltuieli de atragere public, cheltuieli cu întãrirea capacitãþii
instituþionale (cheltuieli funcþionale ºi cu dotãrile independente), cheltuieli neprevãzute, total pe cele cinci tipuri de
cheltuieli.

Graficul 3.1. Suma cerutã pe arii culturale (total lei)

ANALIZA

Graficul 3.2. Suma medie cerutã pe arii culturale (lei) (Medianã)

PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN

Graficul 3.3. Suma cerutã pe tipuri de operatori (total lei)
22

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

ANALIZA BUGETELOR
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Graficul 3.4. Suma medie cerutã pe tip operator (lei) (Medianã)

Graficul 3.5. Suma aprobatã pe arii culturale (total lei)

ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN

Graficul 3.6. Suma medie aprobatã pe arii culturale (lei) (Medianã)
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Graficul 3.8. Suma medie aprobatã pe tip de operator (lei) (Medianã)
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Graficul 3.9. Ponderea surselor de finanþare
din totalul bugetului necesar

Graficul 3.10. Ponderea tipurilor de cheltuieli din

desfãºurãrii proiectelor

totalul bugetului necesar desfãºurãrii proiectelor
(sumã în lei ºi procent)
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Graficul 3.7. Suma aprobatã pe tip de operator (total lei)
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Graficul 3.13 Total cheltuieli cu acþiunile de atragere
Graficul 3.11. Total cheltuieli producþie evenimente a publicului (sumã lei ºi procent pe arii culturale)
pe arii culturale (sumã în lei ºi procent)

Graficul 3.14 Total cheltuieli întãrirea capacitãþii
instituþionale (sumã lei ºi procente pe arii culturale)
ANALIZA
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Graficul 3.12. Total cheltuieli de personal
pe arii culturale (suma în lei ºi procente)

Graficul 3.15 Total cheltuieli neprevãzute
(sumã lei ºi procente pe arii culturale)
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proiectelor în aria culturii din 2007, organizatã de
Administraþia Fondului Cultural Naþional au existat

4. ANALIZA PROIECTELOR: OBIECTIVE,

1092 proiecte câºtigãtoare.

ACTIVITÃÞILE PROPUSE, REZULTATELE

Administraþia Fondului Cultural Naþional susþine

SCONTATE, PUBLICUL ÞINTÃ ªI MIJLOACELE DE

activitãþile propuse de organizaþiile neguvernamentale,

PROMOVARE

rolul lor activ în mediul cultural.

Administraþia Fondului Cultural Naþional are ca

urile au reuºit sã atragã finanþãri nerambursabile într-

Aºa cum se remarcã în graficul de mai jos, O.N.G.-

prioritate strategicã ºi încurajarea iniþiativelor care pun

un procent ridicat. Acestea se constituie într-un

în valoare patrimoniul cultural naþional, domeniu care

segment al societãþii civile ce se implicã în susþinerea ºi

este reprezentat de cele mai multe proiecte

dezvoltarea evenimentelor culturale, cu proiecte ºi

câºtigãtoare.

programe închegate, oferind ocazia cetãþenilor sã

Patrimoniul cultural naþional a avut numãrul cel mai

participe la viaþa culturalã; cel puþin acesta este locul pe

ridicat de proiecte candidate ºi câºtigãtoare, A.F.C.N.-

care îl ocupã în cadrul sesiunii de finanþare de anul

ul fiind orientat cãtre încurajarea pãstrãrii ºi dezvoltãrii

2

În analiza noatrã au intrat 100 de proiecte, 9 din totalul de 109

patrimoniului cultural naþional, una dintre prioritãþile

proiecte finanþate conþinând informaþii incomplete în ceea ce priveºte

strategice de finanþare.

bugetul, descrierea proiectului.

Ariile de activitate ale proiectelor

Numãr

1 Arte vizuale ºi arhitecturã
2 Artele spectacolului

Teatru
Dans
Muzicã

Procent

13

13%

27

27%

8

8%

35

35%

10
3
14

3 Management cultural ºi formare profesionalã

ANALIZA
Patrimoniu Imaterial

11

FINANÞATE DE

Patrimoniu Naþional Cultural

15

AFCN

Arte (activitãþi) muzeale

9

Intervenþie culturalã

4

PROIECTELOR

4 Patrimoniu

5 Altele

Educaþie culturalã
Diversitate culturalã, dezvoltare
comunitarã
Total

26

10

17

17%

3
100

100%
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La sesiunea de finanþare nerambursabilã a

P A R T E A A II-A
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acesta, unde peste 50% din proiectele ce au reuºit sã

Deºi existã o rãspândire a evenimentelor finanþate

atragã fondurile nerambursabile de la A.F.C.N. sunt

de A.F.C.N.

create de O.N.G.-uri, dovedind astfel faptul cã este

multe au fost în Bucureºti (25%), urmate de Cluj (7%),

vorba de asociaþii consolidate, cu experienþã în

Buzãu (6%), Sibiu (6%).

realizarea de proiecte.

în aproape toate judeþele þãrii, cele mai

Majoritatea proiectelor se vor desfãºura în diferite

Un loc important îl ocupã ºi instituþiile de culturã de

oraºe din þarã (48%) ºi nu în Bucureºti, cum poate era de

stat aflate în subordinea administraþiei locale, mult mai

aºteptat. Procentul semnificativ pe care îl are Sibiul, ca

redus însã decât cel al O.N.G.-urilor (17%).
Se pare cã instituþiile de stat aflate în subordinea

loc de derulare ales pentru desfãºurarea de evenimente
culturale, se poate explica prin existenþa programului

M.C.C. au aplicat pentru alocarea de fonduri de la

„Sibiu, capitalã culturalã europeanã 2007”. Totuºi ºi

A.F.C.N. (8%), dar într-un procent redus faþã de câte

oraºul Bucureºti constituie un loc de derulare preferat

instituþii culturale are ministerul în subordinea sa

pentru desfãºurarea de evenimente culturale (37%). Un

(http://www.cultura-net.ro/InstitutiiGrupe.aspx).

procent de doar 8% este reprezentat de proiectele ce au

Printre tipurile de operatori ce au o reprezentare

loc de derulare în afara þãrii. Acest aspect atrage atenþia

scãzutã se aflã instituþiile private de culturã ºi

ºi asupra parteneriatelor strãine pe care operatorii

persoanele fizice (artiºtii). Situaþia celor din urmã poate

culturali români le iniþiazã. (aºa cum o sã vedem într-un

sã fie explicatã prin noutatea acceptãrii artiºtilor ca

subcapitol dedicat acestui subiect, numãrul de

beneficiari ai finanþãrilor nerambursabile oferite de

parteneriate strãine este scãzut printre proiectele

cãtre A.F.C.N. Indiferent însã de explicaþiile posibile, în

câºtigãtoare).

cadrul acestei sesiuni de finanþare prezenþa acestora
printre operatorii câºtigãtori este ca ºi inexistentã (1%).
Este necesarã o analizã detaliatã pentru a compara

Locurile de derulare a proiectelor, ca de exemplu
spaþiul virtual, instituþiile de culturã, obiectivele de
patrimoniu cultural sunt încã neidentificate de

reprezentarea operatorilor culturali la nivelul þãrii cu

comunitate/public ca specifice pentru desfãºurarea de

cea din cadrul sesiunii de finanþare organizatã de

evenimente culturale.

A.F.C.N. ºi a vedea dacã un anumit tip de operator
cultural este subreprezentat.

În ceea ce priveºte noile forme de desfãºurare a
proiectelor culturale, acestea nu au încã rãspândire în

ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN

Graficul 4.1. Tipul operatorilor culturali care au primit finanþare
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culturale, ca workshop-uri, colocvii, cercetare,
producþie culturalã. Au predominat activitãþile

spaþiului virtual, Internetul, unde doar un singur proiect

destinate dezvoltãrii culturale.

îºi are locul de desfãºurare.

Operatorii culturali ºi-au propus o gamã variatã de
activitãþi pe care sã le realizeze prin proiectele culturale
declarate câºtigãtoare la sesiunea de finanþare din
2007. Pentru a realiza un calcul procentual pentru
aceste activitãþi, le-am grupat în urmãtoarele categorii,
în funcþie de scopul acestora:
Caracteristicile publicului þintã au fost contrastante,
operatorii culturali vizând atât comunitatea de
profesioniºti, cât ºi publicul general.
A.F.C.N. a asigurat, prin proiectele finanþate în acest
an, accesul la programele ºi evenimentele culturale atât
pentru publicul general adult, indiferent de educaþia sa
(14%), cât ºi pentru publicul specializat pe arie culturalã
(12%). Nu cu mult mai puþin vizat a fost publicul tânãr,
12% dintre proiectele culturale având ca beneficiari
copiii din grãdiniþe ºi ºcoli, dar ºi publicul tânãr în

Graficul 4.2. Activitãþile culturale propuse de
operatori

general. Existenþa categoriei ”public þintã” indicã încã o
confuzie în ceea ce priveºte piaþa produselor culturale.
Alte categorii de public au fost turiºtii români ºi strãini,

Nici celelalte spaþii, precum instituþiile de culturã din

instituþiile de stat, mass-media. Aceasta indicã o

Bucureºti ºi din þarã, comunitãþile locale, obiectivele de

tendinþã de specializare a categoriilor þintã, o tendinþã

patrimoniu cultural nu au o largã rãspândire. Puþine

dezirabilã.

proiecte au aceste spaþii de desfãºurare. Situaþia lor ar

Dupã cum se remarcã, proiectele au avut o

putea fi alta dacã s-ar organiza mai multe evenimente

rãspândire mare prin varietatea publicului, impactul

ANALIZA

culturale în incinta lor. Ar avea astfel loc o specializare a

proiectelor dorindu-se sã fie la nivelul întregii populaþii

PROIECTELOR

acestor spaþii, importante din punct de vedere cultural.

a României ºi nu numai (exemplificatoare sunt

FINANÞATE DE

Deºi cele mai multe evenimente au fost din aria

proiectele la nivel internaþional ºi publicul constituit de

AFCN

patrimoniului cultural, este interesant de remarcat

turiºtii strãini). La varietatea beneficiarilor proiectelor a

faptul cã aceste proiecte nu au avut loc în spaþii de

contribuit ºi numãrul ridicat de tipuri de spaþii, aºa cum

patrimoniu, sau cel puþin operatorii culturali nu au

s-a vãzut mai sus. Au fost finanþate proiecte atât pentru

specificat acest lucru în formularele lor.

persoane cu un grad scãzut de interes pentru culturã,

Administraþia Fondului Cultural Naþional a încurajat
activitãþile premergãtoare desfãºurãrii propriu-zise a
programului,
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precum

pregãtirea,

cât ºi pentru cele cu un grad ridicat de implicare.
Grupurile þintã mai puþin vizate au fost: persoanele

promovarea

defavorizate, investitori, sponsori, parteneri. Desigur,

evenimentului dar ºi cele de diseminare a informaþiei

categoria de persoane defavorizate social a avut

Centrul de Studii þi Cercetãri în Domeniul Culturii

spaþiul cultural românesc, cel puþin nu în cazul sesiunii
de finanþare organizatã de A.F.C.N. Acesta este ºi cazul
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Graficul 4.3. Publicul þintã
teoretic acces la programele culturale cu public þintã

evenimentele

categorii mai largi de populaþie, cum ar fi ”publicul

infrastructurii culturale, încurajeazã creaþiile originale

culturale,

ajutã

la

dezvoltarea

general” sau ”comunitatea localã”. Dar proiecte

ºi inovatoare, promoveazã diversitatea artisticã,

dedicate în mod deosebit acestei categorii au fost într-

geograficã ºi tematicã, sprijinã artiºtii în demersul de

un numãr foarte scãzut, aproape inexistent. În ceea ce

formare profesionalã ºi tinerii artiºti aflaþi la început de

priveºte investitorii, sponsorii sau partenerii, faptul cã

carierã, ajutã la dezvoltarea ºi diversificarea publicului,

aceºtia nu se constituie în public vizat de programele

promoveazã incluziunea socialã, interdisciplinaritatea

culturale desfãºurate se explicã prin existenþa unei

ºi utilizeazã cultura ca factor de educaþie.

ANALIZA

etape preliminare a proiectului cultural specifice

Obiective pe care proiectele finanþate îºi propun sã

acestui lucru. În momentul în care au solicitat

le realizeze sunt în acord atât cu prioritãþile strategice

finanþarea, operatorii culturali trebuiau sã respecte

ale A.F.C.N. stabilite de Consiliul Administraþiei FCN

FINANÞATE DE

cerinþe ca investitorii, sponsorii sau partenerii sã existe

pentru perioada 2006-2007 cât ºi cu principiile

AFCN

deja ºi sã fie cunoscutã dimensiunea contribuþiei lor.
Proiectele

finanþate de A.F.C.N. au ca trãsãturã

comunã susþinerea

activitãþilor culturale care au

rezultate atât artistice cât ºi sociale.

PROIECTELOR

stabilite de organizaþii asemãnãtoare A.F.C.N. din alte
þãri europene care acordã granturi în aria culturii.
Graficul de mai jos aratã care sunt obiectivele
prioritare pentru operatorii culturali care au obþinut

Aceste proiecte sprijinã accesul la culturã,

finanþarea nerambursabilã. Dupã cum se poate

stimuleazã participarea comunitãþilor locale la

observa, cele mai mari procente le-au obþinut:
29

obiectivelor culturale, pãstrarea ºi promovarea
tradiþiilor ºi identitãþilor naþionale, promovarea ºi

obiectivul care urmãreºte promovarea caracterului

valorificarea patrimoniului naþional, realizarea

multicultural ºi multidisciplinar ºi obiectivul care îºi

spectacolelor, producþiei culturale ºi cercetãrilor în aria

propune dezvoltarea localã.

culturii. Ieºirea din inerþia culturalã, caracteristicã
anumitor arii culturale ºi geografice, nu se poate realiza
decât printr-o strategie de finanþare a proiectelor care
îºi propun stimularea creativã, valorificarea resurselor
culturale ºi creºterea vizibilitãþii valorilor culturale.
Principala arie a proiectelor care îºi propun dezvoltarea
culturalã este cea a patrimoniului (patrimoniu imaterial,
patrimoniu naþional cultural, arte - activitãþi muzeale).
Celelalte arii sunt mai slab reprezentate pentru acest
obiectiv.

Graficul 4.4. Obiective strategice
Spre finalul listei, cu procente mai mici s-au plasat
obiectivele care urmãresc sprijinirea artiºtilor ºi
artiºtilor aflaþi la început de carierã, dezvoltarea de noi
forme artistice, creºterea capacitãþii organizaþionale a
artiºtilor ºi operatorilor culturali, extinderea legãturilor
instituþionale, ultimul obiectiv considerat prioritar fiind

ANALIZA
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cel prin care se urmãreºte integrarea socialã.
În continuare, vor fi prezentate obiectivele
strategice propuse de operatorii culturali în ordinea
descrescãtoare a procentelor de finanþare obþinute din
totalul proiectelelor finanþate de A.F.C.N.
Dezvoltarea culturalã este un obiectiv strategic al
operatorilor culturali, având scopul promovãrii
conceptului de culturã participativã, atât în plan artistic
cât ºi în plan social.
Cele mai multe proiecte (31%) îºi propun dezvoltarea
culturalã: promovarea actului creator, promovarea
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Graficul 4.5. Ariile culturale pentru proiectele
care îºi propun dezvoltarea culturalã
Nu întâmplãtor, A.F.C.N. a acordat cele mai mari
sume de bani pentru proiectele care îºi propun ca
obiectiv dezvoltarea culturalã. Operatorii culturali îºi
propun sã realizeze un numãr mediu de aproximativ 10
evenimente ºi 3,6 tipuri de evenimente pentru a
îndeplini obiectivul privind dezvoltarea culturalã.

În

ceea ce priveºte numãrul mediu de parteneri, acesta
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obiectivul privind dezvoltarea culturalã, urmat de
obiectivul privind educaþia ºi dezvoltarea publicului,

este cuprins între 4,8 parteneri locali ºi 2,4 parteneri

finanþarea proiectelor care urmãresc creºterea

internaþionali.

publicului prin dezvoltarea de noi grupuri þintã (25% din
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Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun
dezvoltarea culturalã este reprezentat de comunitatea
de profesioniºti, deºi sunt vizaþi intr-un procent

proiectele finanþate sunt orientate spre educaþia ºi
dezvoltarea publicului).
Obiectivul principal este susþinerea participãrii

semnificativ, de 14,4%, ºi copiii ºi tinerii. Doar într-un

oamenilor atât ca public cât ºi ca actanþi, precum ºi

procent mai mic aceste proiecte se adreseazã

crearea unor noi oportunitãþi pentru participare. Au fost

comunitãþii locale.

apreciate ºi au primit finanþare proiectele care ºi-au

În ceea ce priveºte activitãþile care urmãresc

propus sprijinirea participãrii la experienþe culturale,

dezvoltarea culturalã, 62% dintre cele 100 de proiecte

îmbunãtãþirea accesului la informaþia culturalã ºi

culturale câºtigãtoare au avut cel puþin o activitate de

stimularea interesului public pentru artã.

dezvoltare culturalã. Printre activitãþile de dezvoltare

Finanþarea proiectelor care întãresc accesul copiilor

culturalã, cele mai des propuse de operatorii culturali

ºi tinerilor la expresia creativã, în contexte alese de ei,

sunt: pregãtirea de evenimente (15%), prezentarea de

precum ºi creºterea oportunitãþilor participãrii lor

evenimente (15%), producþie culturalã (9%), cercetare

reprezintã un obiectiv specific din perspectiva educaþiei

(9%). Primele douã activitãþi menþionate au valorile

prin intermediul artelor ºi diversificãrii ofertei culturale

procentuale cele mai ridicate, deoarece sunt activitãþi

prin forme de exprimare specifice. În acest sens, se

oarecum obligatorii în procesul de desfãºurare al unui

realizeazã plasarea artelor, culturii, creativitãþii ºi

program. Activitãþile cu o slabã reprezentare în cadrul

inovaþiei în centrul educaþiei ºi procesului de formare

proiectelor finanþate în acest an sunt cele legate de

continuã.

atelier: realizare atelier (1%), atelier creaþie (0%).

În acest context este evidentã necesitatea de a

Dezvoltarea, diversificarea publicului ºi atragerea

colecta date, de le a oferi ºi de a învãþa din practica

tinerilor ºi copiilor spre activitãþile culturale cu scopul

culturalã destinatã tinerilor, de a extinde oportunitãþile

implicãrii active a publicului în actul artistic este un

oferite tinerilor pentru participare, creaþie ºi raportare

obiectiv important

criticã faþã de arte.

în contextul utilizãrii

culturii ca

formã de educare.
Educaþia ºi dezvoltarea publicului reprezintã un
obiectiv strategic (25% dintre proiecte îºi propun acest

ANALIZA

obiectiv) ºi presupun promovarea proiectelor culturale,
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informarea, sensibilizarea ºi atragerea publicului,

FINANÞATE DE

crearea unor contexte educaþionale noi, realizarea unor

AFCN

colocvii, workshop-uri, dezbateri pe anumite teme,
conferinþe, training-uri, ºcoli de varã, întâlniri ale
specialiºtilor în domeniu, cursuri ºi excursii.
Analiza grupurilor þintã a demonstrat existenþa unei
slabe orientãri spre un anumit public pentru

Graficul 4.6. Numãrul evenimentelor pentru

evenimentele culturale programate. A.F.C.N. ºi-a

activitãþile care urmãresc educaþia ºi dezvoltarea

propus dezvoltarea ºi diversificarea publicului prin

publicului
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Graficul 4.7. Numãrul partenerilor locali pentru
activitãþile care urmãresc educaþia ºi dezvoltarea
publicului

Cel mai mare numãr de proiecte care îºi propun o
îmbunãtãþire a numãrului ºi calitãþii publicului au ca
arie de interes patrimoniul cultural naþional.
Fiind un obiectiv prioritar, numãrul evenimentelor
propuse de operatorii culturali pentru activitãþile care
urmãresc educaþia ºi dezvoltarea publicului este mai
mare decât al altora. De asemenea, tipul evenimentelor
culturale este foarte diversificat: 84% din proiecte îºi
propun între 1-5 tipuri de evenimente, 12% între 6-10
tipuri ºi 4% între 11 ºi 14 tipuri de evenimente culturale.
Pentru aceste activitãþi, numãrul partenerilor locali
este relativ mare, iar al partenerilor internaþionali se
plaseazã în marea majoritate a proiectelor (93%) în
intervalul 0-7 parteneri.
În ceea ce priveºte promovarea proiectelor care îºi
propun educaþia ºi dezvoltarea publicului, aceasta se
realizeazã preponderent în presa scrisã ºi mai puþin pe
canalele TV sau pe Internet. Pentru acest obiectiv
sumele acordate sunt distribuite preponderent în
intervalul 10.000-19.000 lei, care ocupã locul trei în
topul celor mai bine plãtite obiective strategice, la
egalitate cu obiectivul privind creºterea capaciãþii
organizaþionale.
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FINANÞATE DE
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Graficul 4.8. Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun educaþia ºi
dezvoltarea publicului
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Analiza proiectelor a urmãrit modul în care
operatorii culturali îºi propun educarea ºi dezvoltarea
publicului: promovarea proiectului cultural,
sensibilizarea ºi informarea publicului, crearea unor
contexte educaþionale noi, realizarea de colocvii,
workshop-uri, dezbateri pe teme, conferinþe, traininguri, ºcoli de varã, întâlniri, cursuri, excursii etc.
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Graficul 4.9. Activitãþile propuse dezvoltate pe subactivitãþi
Grupul þintã pentru acest obiectiv este bine definit:

Un alt obiectiv prioritar (11% din totalul proiectelor)

în afarã de comunitatea de profesioniºti, sunt vizaþi

este reprezentat de promovarea diversitãþii artistice,

publicul general, copiii ºi tinerii, instituþiile de stat ºi

geografice ºi tematice, prin sprijinirea proiectelor care

mass-media, comunitatea localã ºi publicul specializat,

îºi

acestea din urmã obþinând procente asemãnãtoare.
operatorii culturali prin proiectele lor se referã la
educarea ºi dezvoltarea publicului. Aici cel mai frecvent
menþionatã

activitatea

de

promovare

susþinerea

multidisciplinaritãþii:

Un sfert dintre activitãþile pe care ºi le propun

este

propun

a

multiculturalitãþii

ºi

comunicarea interdisciplinarã,

schimbul cultural ºi profesional ºi promovarea
diversitãþii artistice, etnice, lingvistice ºi culturale.
A.F.C.N. finaþeazã toate formele de artã, proiectele
cu scopuri diverse, adresate unor categorii diverse de

evenimentului (12%), justificatã prin inutilitatea

public. Diversitatea spaþialã ºi tematicã a proiectelor

existenþei evenimentului/proiectului fãrã public. Un

organizaþiilor le face mai accesibile, atât pentru artiºti

ANALIZA

procent important, de 9%, este ocupat de modalitãþi de

cât ºi pentru public, ºi înlesneºte distribuþia geograficã

PROIECTELOR

diseminare a informaþiei precum workshop-uri,

a culturii.

colocvii, dezbateri ºi mai puþin prin activitãþi educative
(1%) ºi concursuri (1%).
A.F.C.N.

promoveazã

Prin finanþarea proiectelelor

FINANÞATE DE
de acest tip se

încurajeazã respectul pentru diversitate ºi
diversitatea

artisticã,

recunoaºte diversitatea etnicã, localã sau culturalã. În

geograficã cu scopul încurajãrii respectului pentru

acest scop, au fost finanþate proiectele (8%) care

alteritate ca experienþã ºi formã de exprimare artisticã

promoveazã caracterul multicultural ºi multidisciplinar:

ºi încurajeazã interdisciplinaritatea
reinventare ºi revigorare culturalã.

ca formã de

AFCN

se

comunicare interdisciplinarã, promovarea diversitãþii
artistice, etnice, lingvistice ºi culturale, schimburile
culturale ºi profesionale.
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locale ºi animãrii comunitãþilor este relativ micã, în
contextul în care misiunea A.F.C.N. este una

formã de exprimare artisticã. În ceea ce priveºte

preponderent naþionalã ºi internaþionalã, potrivit

diversitatea geograficã, cel mai mare numãr de spaþii

actelor sale constitutive.

(12) îl deþin proiectele care aparþin ariei „management

Dezvoltarea localã prin intermediul evenimentelor
culturale este consideratã un obiectiv relativ important,
doar 10% din proiectele finanþate ºi-au propus:
dezvoltarea turismului cultural în zonã, evaluarea ºi
valorificarea potenþialului cultural local, promovarea
localã ºi înlesnirea accesului la culturã pentru
comunitate.

cultural ºi formare profesionalã” ºi ariei „patrimoniu” cu
cele mai multe frecvenþe pe intervalul 4-11 spaþii.
Cele mai multe proiecte care au ca arie de interes
„artele

vizuale

ºi

arhitecturã”

îºi

desfãºoarã

evenimentele culturale în Bucureºti, în timp ce
proiectele care aparþin ariei „patrimoniu” se desfãºoarã
preponderent în alt oraº din þarã. Activitãþile proiectelor
care au ca temã „artele spectacolului” se deruleazã în
special în instituþiile de culturã din Bucureºti, iar cele
care fac parte din aria denumit generic „altele”:
intervenþie

culturalã,

educaþie

interculturalã,

diversitate culturalã, dezvoltare comunitarã îºi
desfãºoarã activitãþile în apropierea obiectivelor
culturale.
Implicarea grupurilor mici ºi a comunitãþilor locale
în activitãþile culturale în scopul creºterii identitãþii

Folosite cu pricepere, artele pot fi un foarte bun
instrument pentru construirea de comunitãþi unite ºi
active. Evenimentele culturale pot contribui la dinamica
unei comunitãþi ºi la o identitate localã împãrtãºitã de
toþi membrii. A.F.C.N. a finanþat proiectele care ºi-au
propus promovarea implicãrii comunitãþii locale.
Aceasta devine astfel nu numai beneficiar, ci ºi
participant activ la evenimentele culturale. Proiectele
care implicã creativ, provoacã ºi inspirã comunitatea
localã au fost apreciate ºi au primit sprijin financiar.

ANALIZA
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Graficul 4.10. Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun dezvoltarea localã
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Aria artelor spectacolului foloseºte cel mai mult
interdisciplinaritatea ºi alteritatea ca experienþã ºi
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Dezvoltarea localã ocupã locul trei în topul celor mai
finanþate obiective strategice, dupã obiectivul privind
dezvoltarea culturalã ºi la egalitate cu obiectivul privind
sprijinirea artiºtilor ºi specialiºtilor în demersul de
formare profesionalã ºi a tinerilor artiºti aflaþi la început
de carierã. Cu toate acestea, cele mai numeroase
proiecte care îºi propun dezvoltarea localã au obþinut
sume mici de bani prin finanþare nerambursabilã.
Numãrul proiectelor care au obþinut sume consistente
este redus ( 9% din totalul proiectelor care îºi propun
acest obiectiv).
Cele mai multe proiecte care îºi propun dezvoltarea
localã aparþin ariei „patrimoniu”: patrimoniu imaterial,
patrimoniu naþional cultural, arte muzeale ºi ariei
denumite generic „altele” (intervenþie culturalã,
educaþie interculturalã, diversitate culturalã, dezvoltare
comunitarã).
În ceea ce priveºte stabilirea grupului þintã,
proiectele care îºi propun cu prioritate dezvoltarea
localã s-au orientat preponderent spre comunitatea de
profesioniºti, comunitatea localã ºi instituþiile de stat ºi
mass-media, iar promovarea lor se face într-un numãr

mai mare de ziare ºi site-uri de internet ºi pe cel mult 3
canale TV.
Pentru rezultatele scontate în urma realizãrii
proiectelor, dezvoltarea localã obþine un procent destul
de redus, 3% din totalul proiectelor, ceea ce poate fi
explicat prin faptul cã, la nivelul comunitãþii, rezultatele
aºteptate se manifestã pe termen lung ºi sunt greu de
anticipat.
Sprijinirea artiºtilor prin formare profesionalã ºi
încurajarea artiºtilor tineri, în scopul creºterii calitãþii
actului creativ, sunt obiective mai puþin promovate prin
proiectele culturale (bugetul disponibil pentru
management cultural ºi formare profesionalã este de
6,7% din total bugetului pentru anul 2007).
Sprijinirea artiºtilor ºi specialiºtilor în demersul de
formare profesionalã ºi a tinerilor artiºti aflaþi la început
de carierã este un obiectiv mai puþin reprezentat în
proiectele finanþate (8% dintre proiecte îºi propun acest
obiectiv). Cu toate acestea, proiectele finanþate de
A.F.C.N. susþin formarea profesionalã, ajutând artiºtii
sã atingã noi etape profesionale. Scopul proiectelor

ANALIZA
PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN

Graficul 4.11. Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun sprijinirea artiºtilor ºi
artiºtilor aflaþi la început de carierã
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noi forme artistice
este sporirea oportunitãþilor oferite artiºtilor de a lucra
la standarde ridicate ºi în mod inovator. De aceea, au
fost finanþate proiectele care extind oportunitãþile
artiºtilor de a-ºi îmbogãþi activitatea creatoare.
Obiectivul principal al acestor proiecte este crearea

PROIECTELOR
FINANÞATE DE
AFCN

19.000 lei.
Cele mai multe proiecte care îºi propun sprijinirea

dezvoltarea talentelor artistice, apariþia unor noi artiºti,

artiºtilor aparþin ariei „artele spectacolului” (teatru,

Sprijinirea

dans, muzicã). Aºa cum am amintit la începutul acestui

artiºtilor ºi specialiºtilor în demersul de formare

experienþelor artistice.

capitol, existã o definire slabã a publicului þintã, care se

profesionalã ºi a tinerilor artiºti aflaþi la început de

manifestã prin utilizarea termenului vag de „public

carierã presupune creºterea vizibilitãþii artiºtilor ºi

general”. Pentru acest obiectiv, grupul þintã este slab

specialiºtilor la nivel naþional ºi internaþional ºi

definit, dupã cum se poate observa din graficul de mai

recompensarea acestora.

jos, prin procentul mare obþinut de publicul general.

Sumele acordate pentru sprijinirea artiºtilor ºi

Cele mai multe proiecte culturale au avut ca

specialiºtilor în demersul de formare profesionalã ºi a

beneficiari comunitatea de profesioniºti ºi tinerii artiºti.

tinerilor artiºti aflaþi la început de carierã se situeazã,

De asemenea, promovarea se face, ca ºi în alte cazuri,

aºa cum am menþionat anterior, în intervalul 40,000-

preponderent prin presa scrisã ºi internet ºi mai puþin

45,600 lei, pe locul 2 în topul celor mai bine plãtite

pe canalele TV.

obiective, la egalitate cu obiectivul privind dezvoltarea
localã.
Cu toate acestea, distribuþia
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carierã evidenþiazã faptul ca cei mai mulþi bani acordaþi
pentru acest obiectiv se situeazã în intervalul 10.000-

climatului ºi condiþiilor necesare pentru susþinerea ºi
diversificarea

ANALIZA

proiectele care îºi propun susþinerea financiarã a
artiºtilor/specialiºtilor ºi a artiºtilor aflaþi la început de

Încurajarea creaþiilor originale ºi proiectelor
inovatoare, care experimenteazã noi forme artistice ºi

sumelor pentru

noi oportunitãþi, este un obiectiv specific numai pentru
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Graficul 4.12. Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun dezvoltarea de
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numãr redus de proiecte culturale (totalul bugetului

comunitatea de profesioniºti ºi publicul specializat,

disponibil de aproximativ 15% din totalul bugetului

împreunã cu publicul general, au obþinut cele mai mari

pentru anul 2007: 2.000.000 lei sau 611.000 euro).

valori.

În ceea ce priveºte încurajarea creaþiilor originale ºi
inovatoare, un procent de 6% din proiecte îºi propun

Dezvoltarea

infrastructurii

culturale

pentru

eficientizarea managementului cultural ºi a menþinerii

dezvoltarea de noi forme artistice: stimularea spiritului

dezvoltãrii durabile pe termen mediu ºi lung, este un

de avangardã ºi punerea în valoare a unor spaþii

obiectiv susþinut mai puþin în proiectele care au obþinut

neconvenþionale. Creºterea calitãþii ofertei culturale

finanþarea (costurile funcþionale ºi de dotare sunt

este o preocupare des întâlnitã a organizaþiilor ºi

limitate la 23% din totalul bugetului aprobat spre

instituþiilor care oferã granturi ºi finanþãri în aria

finanþat).

culturii. A.F.C.N. nu face excepþie de la aceastã regulã ºi
a

finanþat

proiecte

care

întãresc

Dezvoltarea infrastructurii culturale este un obiectiv

capacitatea

care include atât extinderea legãturilor instituþionale

organizaþiilor de a oferi experienþe culturale de calitate.

prin formarea unei reþele de parteneri, cât ºi creºterea

Au fost susþinuþi artiºtii, grupurile ºi organizaþiile care

capacitãþii organizaþionale a artiºtilor ºi a operatorilor

au încercat sã-ºi dezvolte practica artisticã prin opere

culturali. Pentru aceasta, este necesarã o investiþie în

originale ºi proiecte inovative ºi de înaltã calitate.

formarea profesionalã a membrilor organizaþiei ºi a

Au fost apreciate ºi finanþate proiectele care si-au
propus inovarea, asumarea riscului ºi libertãþii artistice.

tinerilor specialiºti.
A.F.C.N. s-a orientat în special spre finanþarea

Au fost sprijinite activitãþi diverse de înaltã calitate

organizaþiilor culturale importante, care furnizeazã

artisticã, prin care organizaþiile obþin o mai mare

infrastructura adecvatã, servicii ºi programe adecvate,

vizibilitate. Sumele acordate de A.F.C.N. au contribuit la

respectiv cele care deþin expertizã culturalã ºi care ºi-

ajutarea artiºtilor ºi organizaþiilor în procesul de

au demonstrat potenþialul. În acest sens, au fost

asumare a riscurilor creative. Astfel, organizaþiile

finanþate proiectele care întãresc infrastructura

folosesc noi oportunitãþi pentru a-ºi pune în valoare

culturalã, în mod preponderent acordându-se

potenþialul creativ ºi profesional. În acest sens,

finanþarea pentru procurarea de echipamente. Astfel,

distribuþia sumelor acordate pentru proiectele care îºi

dezvoltarea infrastructurii culturale ajutã la dezvoltarea

propun dezvoltarea de noi forme artistice este

durabilã a organizaþiei.

aproximativ uniformã pentru intervalele de sume

Suma totalã acordatã pentru infrastructura culturalã

ANALIZA

acordate, cu un procent de 0% pentru intervalul cu cele

din partea A.F.C.N. s-a ridicat la valoarea de 554.101

PROIECTELOR

lei, un sfert din suma totalã acordatã de A.F.C.N. pentru

FINANÞATE DE

proiecte culturale. Este de menþionat faptul cã pentru

AFCN

mai mari sume de bani.
Cele mai multe proiecte care ºi-au propus
dezvoltarea de noi forme artistice aparþin ariei “artele

calcularea sumei totale a infrastructurii culturale am

spectacolului” (teatru, dans, muzicã), iar promovarea

considerat reprezentativã diferenþa dintre nivelul total

lor s-a realizat preponderent pe Internet ºi pe canalele

al cheltuielilor specifice ºi nivelul total al cheltuielilor

TV ºi mai puþin în presa scrisã.

denumite generic “alte cheltuieli specifice”.

În ceea ce priveºte grupul þintã pentru proiectele

Aºa cum am menþionat la începutul secþiunii,

care îºi propun dezvoltarea de noi forme artistice,

dezvoltarea infrastructurii culturale este un obiectiv
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a operatorilor culturali. Pentru acest obiectiv, sunt
finanþate mai multe proiecte, care au primit o sumã
cuprinsã între 10.000 ºi 40.000 lei.
Cele mai multe proiecte care îºi propun extinderea
legãturilor

instituþionale

aparþin

ariei

“artele

spectacolului” (teatru, dans, muzicã). În schimb, pentru
creºterea capacitãþii organizaþionale, cele mai multe

Graficul 4.14 Dacã au solicitat anterior finanþare
nerambursabilã prin concurs de la AFCN

proiecte sunt grupate în aria „management cultural ºi

situaþie asemãnãtoare cu aceea a obiectivului de

formare profesionalã”.

dezvoltare localã, în sensul cã valorile obþinute sunt
printre cele mai mici, comparativ cu procentele
obþinute de restul obiectivelor. O posibilã explicaþie
este dificultatea stabilirii de parteneriate ºi mai ales,
menþinerii lor pe termen lung, precum ºi interesul slab
pentru formare profesionalã continuã, un concept nou
apãrut în România.
Promovarea incluziunii sociale ºi utilizarea artei ca
metodã de terapie socialã se plaseazã spre finalul listei
cu prioritãþi ale proiectelor finanþate de A.F.C.N.
(prioritatea a fost agreatã de Consiliul A.F.C.N. în al
doilea an de funcþionare, 2007, la propunerea echipei
executive a instituþiei).
Integrarea socialã a persoanelor defavorizate social
prin intermediul artelor este o practicã rãspânditã la

Graficul 4.13. Rezultatele scontate ale
ANALIZA
PROIECTELOR

proiectelor care au primit finanþare

nivel internaþional, dar care la noi se aflã la început de
drum. În afarã de funcþia de divertisment, arta poate
avea ºi o funcþie de terapie socialã.

Grupul þintã pentru proiectele care îºi propun

Din aceastã perspectivã, A.F.C.N. ºi-a propus

FINANÞATE DE

dezvoltarea infrastructurii culturale este slab definit:

finanþarea proiectelor care înlesnesc ºi cresc calitatea

AFCN

procentele cele mai mari au fost înregistrate de

accesului la culturã pentru persoanele defavorizate sau

comunitatea de profesioniºti, publicul general ºi

pentru cei care au puþine oportunitãþi sã intre în contact

comunitatea localã. Promovarea proiectelor pentru

cu arta. Susþinerea proiectelor cu impact în zone

dezvoltarea infrastructurii se face într-un numãr mai

defavorizate economic urmãreºte regenerarea,

mare de ziare ºi canale TV, dar pe mai puþine site-uri pe

incluziunea socialã ºi dezvoltarea localã.

Internet.
Pentru rezultatele scontate, se înregistreazã o
38

Ariile proiectelor care îºi propun activitãþi orientate
spre integrare socialã sunt: arte vizuale, artele
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care include atât extinderea legãturilor instituþionale,
cât ºi creºterea capacitãþii organizaþionale a artiºtilor ºi
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spectacolului ºi aria numit generic “altele”: intervenþie

noi finanþãri. Procentul ridicat de operatori culturali

culturalã, educaþie interculturalã, diversitate culturalã,

(dintre cei câºtigãtori) care au mai solicitat finanþare

dezvoltare comunitarã.

aratã contribuþia A.F.C.N. la pregãtirea de manageri de

Din analiza graficelor privind obiectivele strategice

proiect în aria culturii la nivel naþional ºi internaþional.

ºi rezultatele scontate, putem observa cã obiectivul
privind integrarea socialã se plaseazã pe ultimul loc, cu
un procent de 1%. Aceastã poziþionare poate sã explice
ºi finanþarea mai slabã a acestor proiecte.
Distribuþia sumelor ºi analiza pe total obiective aratã
faptul cã, deºi a fost acordat un buget mai redus pentru
acest obiectiv, sumele acordate au fost consistente.
Cele mai multe proiecte s-au plasat în intervalele cu
sume cuprinse între 30.000-45.600 lei. În ceea ce
priveºte grupul þintã, acesta este foarte slab definit,

Graficul 4.16 Durata proiectelor (numãr luni)

proiectele care îºi propun integrarea socialã
adresându-se cu prioritate publicului general,
comunitãþii de profesioniºti ºi comunitãþii locale.

Desigur, existã ºi cealaltã jumãtate de operatori
culturali care au câºtigat aceastã sesiune de finanþare.
Aceºtia nu aveau o experienþa anterioarã de solicitare a
unei finanþãri. O explicaþie posibilã este aceea cã
A.F.C.N. îºi propune sã susþinã iniþierea operatorilor
culturali care au idei de proiecte coerente ºi creative,
încurajând dezvoltarea organizaþiilor. De asemenea,
A.F.C.N. are o existenþã de scurtã duratã (este înfiinþatã

Graficul 4.15 Numãrul de evenimente pe fiecare

în 2005), astfel încât informarea operatorilor în ceea ce

proiect cultural

priveºte solicitarea unei finanþãri este recentã, cu grad
încã mic de diseminare.

Administraþia Fondului Cultural Naþional susþine

Proiectele culturale finanþate în aceastã sesiune sunt

ANALIZA

operatorii culturali cu experienþã în realizarea de

caracterizate de diversitatea, numãrul ridicat de

PROIECTELOR

proiecte culturale, dar ºi pe cei fãrã multã experienþã,

evenimente ºi de perioada îndelungatã de timp în care

dar care au iniþiative ºi idei creative.

FINANÞATE DE

se desfãºoarã activitãþile culturale propuse de

AFCN

Din punct de vedere al experienþei de solicitare a
unei finanþãri acordate de A.F.C.N., jumãtate dintre cei

operatori. A.F.C.N.-ul încurajeazã astfel proiectele de
amploare.

care au avut proiecte câºtigãtoare au mai solicitat

Complexitatea programelor culturale finanþate de

finanþãri nerambursabile. De aici, s-ar putea trage

A.F.C.N. este una ridicatã, existând proiecte cu trei,

concluzia cã existenþa unui „exerciþiu” anterior poate

patru, cinci tipuri de evenimente, respectiv 18%, 21%,

ajuta operatorii culturali sã realizeze proiecte coerente

12%, ajungându-se pânã la 14 tipuri de evenimente

ºi de o calitate mai bunã, cu ºanse de câºtigare a unei

într-un proiect. Aceastã idee este susþinutã ºi de
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Graficul 4.19. Promovare internet

Graficul 4.18. Promovare canale TV

Graficul 4.20. Promovare radio
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Graficul 4.17. Promovare ziare
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Graficul 4.21. Promovare la nivel internaþional
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Graficul 4.22. Numãr parteneri locali
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(54%) sunt cele mai des menþionate în proiectele
finanþate.

ar putea înþelege cã anvergura proiectului a fost
scãzutã, (69% din programele culturale au un numãr de

1 ºi 16 cotidiene, cel mai frecvent s-a decis asupra

evenimente cuprins între 1 ºi 9), doar 17% sunt

utilizãrii a douã (24%), unul (15%) ºi patru (9%)

reprezentate de proiecte cu un singur eveniment, restul

parteneriate cu acest tip de publicaþii; media a fost de

proiectelor de pânã la 69% au mai mult de un

trei parteneriate.

eveniment, iar 18% ºi 13% au un numãr de evenimente
cuprins între 10-19, respectiv 20-80 de evenimente.
Amploarea proiectelor culturale este datã nu numai
de numãrul ºi de tipul evenimentelor, dar ºi de durata

canale (11%). Se remarcã axarea pe un canal T.V.,
utilizat în medie de fiecare operator cultural.

acestora. ªi aceastã dimensiune a proiectelor întregeºte

Noile forme de promovare, cum sunt cele virtuale,
nu au atins încã frecvenþa celorlaltor canale media, fapt

anvergurii ºi amplorii pe care operatorii ºi-o propun

care se coreleazã cu accesul scãzut al populaþiei la ele.

prin activitãþile lor culturale. Astfel majoritatea

Aici poate surprinde situaþia radioului, care are un nivel

proiectelor (81%) au durata cuprinsã între 7 ºi 12 luni;

de întrebuinþare mai scãzut decât celelalte.

Cele mai frecvente perioade de desfãºurare a

PROIECTELOR

Numãrul de canale T.V. prin care are loc promovarea
sunt de 1 canal (54%), 2 (11%), 3 (14%), respectiv de 7

imaginea de ansamblu conturatã mai sus, aceea a

doar 20% au o duratã mai redusã de 2-6 luni.

ANALIZA

În privinþa publicaþiilor cotidiene, se utilizeazã între

Programele culturale din 2007 au fost promovate la
toate nivelurile: local, naþional, internaþional.

proiectelor finanþate au fost de 8 luni, 7 luni ºi un an.

Dacã mass-media au fost diverse, e important sã

Valori procentuale ridicate au fost înregistrate pentru

vedem la ce nivel au fost utilizate aceste mijloace.

programele cu durata de 8 luni, situaþie motivatã

Marea majoritate a proiectelor culturale îºi propun ca

probabil de condiþiile iniþiale impuse de A.F.C.N., ca

aceastã informare sã aibã loc atât la nivel local (99%), cât

activitãþile culturale sã se desfãºoare în intervalul 15

ºi la nivel naþional (96%). Valori mai scãzute sunt la nivel

martie - 30 octombrie 2007.

internaþional. Mai puþini operatori îºi propun ca

Promovarea evenimentelor a fost fãcutã prin toate

proiectele lor sã fie cunoscute în afara þãrii. Procentul

mijloacele mass-media: canale TV, publicaþii cotidiene,

este totuºi ridicat, de 65%. Nu este totuºi clar de ce

posturi radio, Internet.

operatorii culturali fac acest lucru. Cel mai probabil

Majoritatea operatorilor culturali au considerat
necesarã promovarea proiectelor prin toate mijloacele

pentru atragerea de parteneri.
Proiectele, programele ºi acþiunile culturale din

FINANÞATE DE

importante existente: materiale tipãrite (91%),

aceastã sesiune de finanþare îºi propun sã iniþieze ºi sã

AFCN

publicaþii cotidiene (87%), canale T.V. (81%), posturi de

extindã legãturile instituþionale ale operatorilor

radio (77%), internet (75%), pentru a asigura vizibilitatea

culturali prin diverse parteneriate la nivel naþional ºi

evenimentelor.

internaþional. Crearea unei ”civilization of networks”

Operatorii culturali considerã cã este importantã
utilizarea materialelor tipãrite ca modalitate de
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este o modalitate prin care sectorul cultural se poate
dezvolta.

promovare a proiectelor: bannere, afiºe, fluturaºi,

Intervenþia A.F.C.N. de susþinere a unor proiecte

mape, invitaþii/bilete, mape. Afiºele (80%) ºi fluturaºii

culturale are efecte pe termen lung, operatorii culturali
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numãrul crescut de evenimente pe care operatorii
culturali ºi le propun în proiectele lor. Deºi din grafic s-
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consolidându-ºi legãturile instituþionale în urma

de bunã practicã ºi extinderii rezultatelor programelor.

acþiunilor comune. Realizarea de programe culturale

Rolul finanþatorilor poate fi ºi acela de a iniþia

complexe ºi ample determinã colaborãri între operatori

proiecte ºi programe ce se vor desfãºura periodic, pe o

culturali, instituþii, persoane de decizie etc., colaborãri

perioadã îndelungatã, cu posibilitatea dezvoltãrii

ce nu se încheie odatã cu proiectul. Este necesarã

acþiunilor culturale. Un numãr considerabil de operatori

uneori doar realizarea unui singur proiect cultural de

culturali considerã cã vor relua programele finanþate de

anvergurã, pentru a deschide legãturi spre viitoare

A.F.C.N. în acest an (99%) ºi tot într-un procent ridicat

proiecte.

îºi propun sã extindã aceste rezultate ºi elemente ale

Nu întâmplãtor, A.F.C.N. susþine operatorii culturali

proiectelor (92%). Trebuie însã þinut cont de faptul cã

fãrã experienþã de solicitare anterioarã la aceastã

operatorii culturali ºtiu cã „dezvoltarea durabilã” are o

instituþie (50% dintre proiectele realizate în acest an au

pondere importantã în decizia de finanþare. Desigur, în

fost de acest tip). Dintre operatorii culturali susþinuþi în

cadrul secþiunii formularului de solicitare a unei

acest an, doar 6% nu au avut nici un partener local.

finanþãri specifice, majoritatea operatorilor (91%)

Ceilalþi au avut unul (18%), doi (16%), patru (10%), cinci

considerã cã existã anumite riscuri ºi dificultãþi care ar

(10%) parteneri. În medie, operatorii culturali au avut 4

putea influenþa negativ derularea ºi continuarea

parteneri locali pentru proiectul realizat.

proiectului.

Aºa cum era de aºteptat, numãrul partenerilor la
nivel internaþional este mai redus, 46%

dintre

Pentru a putea relua ºi extinde proiectele,
operatorilor culturali le este necesarã o activitate de

proiectele alese nu au avut nici un partener

evaluare a programului prezent ºi a rezultatelor

internaþional.

acestuia. Din pãcate însã, puþini operatori ºi-au propus

Totuºi existã un procent ridicat de organizaþii care

explicit acest lucru, doar

8%. Au menþionat aceastã

au apelat la parteneriate la nivel internaþional. Datele se

iniþiativã, nu numai la secþiunea dedicatã activitãþilor pe

pot pune în relaþie cu analizele anterioare, conform

care le vor desfãºura, dar ºi la secþiunea cu obiective

cãrora 35% nu au promovat la nivel internaþional

(1,4%), într-un procent însã destul de redus.

proiectul. Pentru a promova un proiect la nivel
internaþional, trebuie sã existe anumite parteneriate la
acest nivel, cel puþin de tipul celor cu mass-media. În

5. SUGESTII

medie, operatorii culturali au avut un partener
internaþional pentru fiecare proiect.
Pentru a putea compara amploarea celor douã tipuri
de parteneriate am realizat o sumã a tuturor
partenerilor (pe toate cele 100 de proiecte). Astfel,

A.F.C.N. ar trebui sã refacã formulare de solicitare a
unei finanþãri, datoritã înregistrãrii unor deficienþe de
completare din partea operatorilor culturali.
culturale, ar trebui sa se precizeze exact: judeþul,

de 4 ori mai mare decât cel al partenerilor internaþionali

oraºul, într-o instituþie sau în aer liber, sã includã o

(142 parteneri).

variantã pentru spaþiul virtual ºi sã cearã numãrul de

Proiectele susþinute în acest an de A.F.C.N. au efecte
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Pentru locul de desfãºurare a evenimentelor

numãrul partenerilor locali (551 parteneri) este aproape

multiplicatoare, cu posibilitatea utilizãrii lor ca modele

ANALIZA

spaþii în care urmeazã sã se desfãºoare evenimentul.
Ar trebui sã fie enunþate definiþiile obiectivelor,
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sesiune de finanþare a A.F.C.N., în condiþiile în care
majoritatea proiectelor de dans au ca domeniu principal

pus aceleaºi rãspunsuri pentru obiective, activitãti ºi

muzica.

rezultate scontate).
De asemenea, pentru varianta „alte elemente

ariilor.

informaþia de la categoriile anterioare: obiective,

încurajãrii operatorilor culturali de a se dezvolta ºi a-ºi

activitãþi ºi rezultate scontate. Ar trebui sã fie definit

diversifica activitatea, de a gãsi modalitãþi de

mai bine ce intenþioneazã A.F.C.N. sã afle de la

încurajareºi atragere a operatorilor culturali pe ariile

rãspunsurile din aceastã categorie.

subreprezentate, aºa cum este cazul diversitãþii
culturale ºi dezvoltãrii comunitare.
De asemenea, A.F.C.N. ar putea desfãºura sesiuni de
informare cu instituþiile din subordinea administraþiei

Durata proiectului ar trebui solicitatã într-o unitate

publice, având în vedere cã O.N.G.-urile dominã printre

de mãsurã de genul numãr luni, nu sub forma: „de când

tipurile de operatori culturali ce au obþinut finanþare

pânã când” ºi ar trebui sã se precizeze momentul la care

anul acesta.

obþinerea finanþãrii pentru proiect, sau începutul
pregãtirii evenimentelor, sau momentul începerii
desfãºurãrii evenimentelor culturale.
Anul de desfãºurare este relevant doar dacã
proiectele se întind pe mai mulþi ani sau încep într-un
an ºi continuã în anul urmãtor.
La numãrul de parteneri ar trebui sã se precizeze
exact dacã sunt incluºi partenerii media ºi sponsorii sau
numai instituþiile cu care colaboreazã pentru activitãþile
culturale.
La promovare ar trebui sã se precizeze la ce anume
se raporteazã operatorul: la canale TV, la emisiuni TV, la
spoturi publicitare, la fel ºi la radio, la site-uri de
internet sau mailuri publicitare. Ar trebui sã se
defineascã mai bine printurile ºi materialele
personalizate.
Dupã cum se remarcã din datele prezentate
anterior, dintre artele spectacolului, aria dansului este
subreprezentatã. Poate cã separarea dansului de
muzicã nu mai constituie o necesitate la urmãtoarea
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subreprezentãrii

Administraþia Fondului Cultural Naþional, aºa cum a

operatorii se raporteazã: începutul activitãþilor pentru

FINANÞATE DE

cazul

fãcut pânã acum, trebuie sã-ºi continue politica

putea face comparaþii între proiecte.

AFCN

în

relevante” ar trebui sã se precizeze faptul cã informaþia

Numãrul evenimentelor ar trebui sa aparã sub formã

PROIECTELOR

general

din aceastã categorie nu trebuie sã coincidã cu

de cifrã pentru fiecare activitate în parte, pentu a se
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Totuºi, unirea ariilor culturale nu trebuie practicatã
în
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activitãþilor ºi rezultatelor scontate, deoarece mulþi
operatori au confundat cele trei categorii între ele (au

