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Susţinerea şi 

stimularea IMM-

urilor din 

industriile culturale 

şi creative 

 

 

a) dezvoltarea culturii antreprenoriale în cadrul industriilor culturale şi 

creative; 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Prezenţa unei pieţe culturale slab dezvoltate. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

Soluţie:  

 Piaţa culturală ar trebui dezvoltată pornind de la dezvoltarea unei 

infrastructurii culturale  şi continuând cu programe de educaţie în şcoli 

pentru tineri. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 

 Dificultăţile organizaţiilor culturale în acoperirea costurilor de producţie şi 

în obţinerea unui venit pentru artiştii implicaţi în producţie. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural.)  

 

Soluţie:  

 Realizarea unui parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului 

şi Sportului pentru ca în instituţiile de învăţământ superior cu profil 

cultural să fie incluse cursuri de antreprenoriat pentru ca viitorii specialişti 

în industriile culturale şi creative să fie conştienţi de legătura existentă 

între economie şi cultură. În acelaşi timp, în universităţile cu profil 

economic ar putea fi create cursuri în legătură cu industriile creative şi 

culturale. 

 

  Preţul este foarte dificil de stabilit pe piaţa produselor culturale deoarece 

nu există un sistem de referinţă şi cotaţiile nu reflectă valoarea artistică a acestor 

produse. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 

Soluţii:  

 Elaborarea unei platforme virtuale în care artiştii să-şi poată promova sau 

vinde produsele ar ajuta la monitorizarea preţurilor din piaţă şi la stabilirea 

standardelor de calitate pornind de la evaluarea de către specialişti a 

raportului dintre calitate şi preţ.   

 MCPN ar putea realiza o serie de conferinţe pentru actorii prezenţi în 

industriile creative şi culturale pentru a stimula crearea de parteneriate în 

aceste industrii şi pentru a facilita crearea unei identităţi economice şi nu 
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doar culturale pentru aceşti actori. 

 

 Preferinţă pentru produsele culturale străine.  

 

Soluţie:  

 Acordarea unor linii de finantare pentru o promovarea mai agresivă a 

produselor româneşti contemporane.  

 

 Artiştii din domeniul industriilor creative se îndreaptă spre medii din care 

pot obţine un profit mai mare din cauza lipsei unei pieţe dezvoltate (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme 

din sectorul cultural).  

 

Soluţie: 

 Stimularea antreprenoriatului în industriile creative, inclusiv pentru tinerii 

artişti şi construirea unui sistem de protecţie socială adaptat nevoilor 

acestui sector.  

 

 IMM-urile din această industrie se confruntă cu cheltuieli foarte mari –

deorece nu dispun de anumite echipamente specializate – reducând foarte mult 

bugetul obţinut din vânzarea  produselor (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 

Soluţie:  

 Stimularea înfiinţării unor IMM-uri ce oferă servicii de închiriere a acestor 

echipamente. Pentru finanţarea primită de la stat, aceste IMM-uri ar fi 

obligate să aibă un tarif de închiriere mai redus pentru IMM-urile din 

industria culturală. În acelaşi timp, acestea din urmă ar avea prioritate în 

defavoarea companiilor care închirează aceste echipamente pentru alte 

producţii decât cele culturale. 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Industria cinematografică 

 Piaţa industriei cinematografice nu este foarte bine dezvoltată, datorită 

unor disfuncţionalităţi ce ţin de infrastructură şi consum. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural).  

 

Soluţii: 

 Pentru o mai bună funcţionare a sistemului de proiecţie, administraţiile 
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locale ar putea fi stimultate să menţină, întreţină şi şă modernizeze sălile 

de cinema. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 Consumul de producţii cinematografice ar putea fi stimulat prin 

intermediul unor campanii de mediatizare şi de conştientizare a publicului 

cu privire la efectele negative ale pirateriei pe internet (sursa Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural).  

 

 Producţia cinematografică este afectată de costurile foarte mari ale 

resurselor materiale şi de numărul redus al firmelor specializate care închirează 

echipamente de lumini, de filmat etc. (sursa: Efectele crizei asupra operatorilor 

culturali).  

 

Soluţie: 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii sunetului şi a lipsei de echipamente de lumini 

în producţia cinematografică, în legea sponsorizării ar putea fi prevăzute 

deduceri pentru investiţii în aparatura de producţie (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 

 Sistemul de distribuţie a producţiei cinematografice este format mai ales 

din distribuitori mari, ce se axează pe promovarea unor filme americane, ignorând 

sau oferind un număr foarte mic de filme europene sau autohtone (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme 

din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Printr-un parteneriat cu Ministerul Finanţelor Publice, s-ar putea facilita 

constituirea unor IMM-uri creative şi culturale. Astfel, tinerii antreprenori 

ar putea fi stimulaţi să creeze obiecte culturale locale. 

  

Industria muzicală  

 Industria muzicala este puternic afectată de pirateria pe internet ceea a dus 

la schimbărea practicilor de consum (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Impunerea unor forme de restricţie a întrebuinţării internetului pentru 

consumul şi circulaţia de materiale muzicale prin implicarea actorilor din 

sectorul serviciilor digitale de comunicare (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 
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sectorul cultural). 

 

Artele spectacolului 

 În afară de teatrele publice şi de ONG-urile cu caracter cultural, în 

domeniul artelor spectacolului există teatre independente, care însă în unele cazuri 

beneficiază de finanţare de la minister, ceea ce nu favorizează cultura 

antreprenorială în acest domeniu (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

 

Soluţie: 

 Facilitarea realizării unui parteneriat între teatrele independente şi 

companiile din mediul privat. 

 

Industria de carte 

 Industria de carte se caracterizează printr-un un număr redus de librării 

mici, fiind dominată de marile lanţuri. Librările mici se lovesc de ameninţarea 

eliminării de pe piaţă sau a absorţiei de către librăriile mari (sursa: Efectele crizei 

asupra operatorilor culturali). 

 

Soluţie: 

 Acordarea unor facilităţi financiare librăriilor mici pentru a-şi putea 

continua activitatea.  

 Realizarea unei campanii de mediatizare a cititului şi de stimulare a 

achiziţiei de carte, în special în oraşele mai mici. 

 

b) identificarea unor măsuri de relaxare financiar - fiscală pentru IMM-urile 

din domeniu cultural; 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 

 Datorită naturii produsului, IMM-urile din domeniul cultural au anumite 

caracteristici care le diferenţiază de restul IMM-urilor. Producţia şi distribuţia 

acestor bunuri este uneori foarte costisitoare, reducând profitul obţinut. Mai mult, 

statutul de întreprindere mică şi mijlocie presupune plata unui impozit mai mare 

pe venit, ceea ce limitează nivelul cheltuielilor acestor firme (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Tratarea diferenţiată a produselor culturale din punct de vedere al TVA-

ului pentru stimularea IMM-urilor din industriile culturale şi creative.  
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 Statutul artiştilor este diferit, ei beneficiind de asigurări sociale şi de 

sănătate doar daca sunt angajaţi. În aceste condiţii, foarte puţini dintre ei ar alege 

să îşi creeze un IMM (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Pentru stimularea artiştilor ar trebui oferite deduceri şi înlesniri pentru 

contribuţiile artistului creator la sistemul de impozite şi taxe, sistemul 

asigurărilor sociale şi sistemul asigurărilor de sănătate.  (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Artele vizuale 

 Stabilirea unui sistem de distribuţie eficient şi care să acorde avantaje 

artiştilor este îngreunată de taxele percepute pentru realizarea unei expoziţii 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Pentru intensificarea numărului de obiecte culturale vândute de galerii 

(ceea ce va duce la creştere resurselor acestora) companiile ar putea fi 

stimulate prin reducerea impozitelor să cumpere obiecte culturale. 

 

 Producţia de bunuri culturale este condiţionată de existenţa spaţiilor de 

creaţie şi de susţinerea financiară. Chiriile percepute asupra spaţiilor, modul prin 

care este permis accesul la programele de finanţare şi cumpărătorii obiectelor 

culturale sunt factori care influenţează creatorii acestor produse. Galeriile obţin 

fondurile din comisionul la vânzarea exponatelor, neutilizând proiectele, donaţiile 

sau achiziţiile de la creatori ca soluţii financiare (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

Soluţii:  

 Crearea unor ateliere de creaţie pentru artiştii din acest domeniu. 

  Pentru reducerea cheltuielilor asupra spaţiilor, s-ar putea realiza un 

parteneriat cu mediul privat. Astfel companiile care achiziţionează opere 

de artă contemporană şi le expun în spaţii publice ar putea primi deducţii 

de impozit. 
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Industria cinematografică 

 În industria cinematografică, producţia şi distribuţia produselor este 

dominată de cateva companii mari (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Pentru stimularea creării unor companii de producţie şi distribuţie, se poate 

implementa deducerea de impozit pentru cinematografie. Astfel anumite 

cheltuieli de producţie ar putea fi deduse din impozitul pe venit, fiind 

stabilit un procent al acestor deduceri în funcţie de bugetul de producţie. 

Aceeaşi măsură a deducerii de impozit poate fi implementată şi în 

domeniul artelor spectacolului sau al artelor vizuale. 

 

c) facilitarea accesului IMM – urilor culturale la credite, la finanţări 

nerambursabile si pe piaţa de capital. 

 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 

 Piaţa produselor culturale este o piaţă atipică din mai multe puncte de 

vedere. Instituţiile publice acordcă finanţări pentru proiectele culturale dezvoltate 

de ONG-uri, de aceea foarte mulţi actori ai acestei pieţe au ales acest statut în 

defavoarea celui de IMM (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţii:  

 Facilitarea unui parteneriat între bănci şi IMM-urile culturale astfel încât 

acestea din urmă să obţină credite mai uşor şi cu mai puţine garanţii. În 

acelaşi timp dobânda oferită de bănci ar trebui să fie mai scăzută decât cea 

oferită IMM-urilor obişnuite. Băncile ar putea fi convinse să participe la 

un astfel de parteneriat prin oferirea unor scuturi ale impozitului pe venit. 

Acest parteneriat este îndreptat în special spre ajutorarea acelor IMM-uri 

culturale şi creative, care  realizează proiecte şi produse culturale adresate 

unui public mai restrâns. Mai mult, finanţările oferite de organismele 

publice sunt adresate în special instituţiilor, de aceea acest parteneriat ar 

facilita dezvoltarea IMM-urilor.        

 

 Preferinţă spre obiectele culturale străine, în defavoarea celor autohtone. 

De exemplu multe edituri au ales să se axeze pe publicarea cărţilor unor autori 

cunoscuţi în defavoarea unor autori tineri. Aceşti autori cunoscuţi sunt cel mai 
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adesea străini, ceea ce duce la un statutul financiar inferior al autorilor români.  În 

domeniul artelor vizuale sunt preferaţi acei artişti care sunt deja recunoscuţi. 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie: 

 Pentru promovarea culturii naţionale subvenţiile acordate produselor 

româneşti ar trebui sa fie cu 50% mai mari decât produsele străine.                      

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Industria de carte 

 Lipsa unui sistem financiar coerent care se manifestă în primul rând prin 

dispariţia multor librării şi scăderea continuă a numărului acestora mai ales în 

oraşele mici. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 

la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Facilitarea de credite pentru deschiderea unei noi librării în oraşele unde 

acest serviciu nu este disponibil. Printr-o finanţare pe 3 ani persoanele ce 

îşi deschid librării in aceste zone vor putea returna banii abia cand încep sa 

obţină profit. Acest proiect poate fi finanţat cu ajutorul Ministerului 

Finaţelor Publice.  

 

Industria cinematografică 

 Producţia este susţinută în mare parte de finanţările obţinute de la Centrul 

Naţional al Cinematografiei. Aceste finanţări sunt însă rambursabile fără dobândă, 

ceea ce limitează dezvoltarea unor noi producţii cinematografice. (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme 

din sectorul cultural). 

 

Soluţie:  

 Pentru ca producţia cinematografică să nu fie limitată de câştigarea unui 

proiect, ar trebui oferite credite rambursabile fără dobândă, dar pe mai 

mulţi ani, ceea ce ar permite companiilor de producţie să aibă o activitate 

constantă. 

 

Artele spectacolului 

 Disfuncţionalităţile sistemului finanţărilor publice şi raportul inechitabil 

între costurile de producţie şi profitul obţinut în urma vânzării producţiilor 

artistice. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 
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Soluţie:  

 Teatrele independente ar trebui ajutate să obţină finanţări de pe piaţa de 

capital deoarece costurile foarte mari de producţie fac foarte dificilă 

obţinerea unui profit. Astfel, ele pot obţine finanţarea producţiei pe mai 

mulţi ani şi continuarea sau stoparea fondurilor pe baza unui raport de 

activitate. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

Susţinerea şi 

stimularea 

sectorului cultural 

independent şi 

asigurarea 

protecţiei sociale a 

artiştilor şi 

creatorilor liber 

profesionişti 

a) facilitarea accesului la finanţări naţionale şi europene 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Slaba eficienţă a finanţărilor AFCN din cauza procedurilor neadaptate la 

nevoile organizaţiilor cultural. 

 

Soluţii:  

 Descentralizarea AFCN, pentru o activitate mai eficientă a acestei 

instituţii. (sursa: Mitingul Breslei creative, 2009) 

 Modificarea regulamentului finanţărilor prin AFCN şi prin alte fonduri 

culturale, astfel încât produsele culturale finanţate de aceste programe să 

poată fi introduse în circuitul comercial (cu obligaţia organizaţiei finanţate 

de a folosi veniturile în cadrul aceluiaşi obiectiv). (sursa: Mitingul Breslei 

creative, 2009) 

 Posibilitatea acordării de finanţări multianuale. (sursa: Mitingul Breslei 

creative, 2009) 

 O mai bună planificare a perioadelor de lansare a apelurilor de finanţare, 

astfel încât proiectele finanţate să se poată derula în orice lună a anului. 

(sursa: Mitingul Breslei creative, 2009) 

 Eligibilitatea societăţilor comerciale ca beneficiari ai tuturor tipurilor de 

finanţare. (sursa: Mitingul Breslei creative, 2009) 

 

 Neadaptarea sistemului de finanţare publică existent la nevoile concrete ale 

sectorului cultural independent. 

 

Soluţii:  

 Modelul finanţării etatiste trebuie înlocuit cu cel al sustenabilităţii culturii 

prin societate. (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea Românească) 

 Structurile de finanţare ar trebui să aibă un grad de adaptabilitate pe 

măsura dinamicii contextului social. (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în 

Societatea Românească) 

 Reevaluarea aportului sectorului independent la dezvoltarea culturală şi 

regândirea mecanismelor de suport pentru organizaţiile culturale şi artişti 

independenţi. (Evitarea dezechilibrelor în ceea ce priveşte bugetele alocate 

sectorului independent faţă de cel public cultuaral). (sursa: Rolul şi Poziţia 
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Artistului în Societatea Românească) 

 Reforma mecanismelor de finanţare existente şi introducerea de noi 

mecanisme de suport (ex. fond de mobilitate, burse pentru tineri artişti, 

finanţarea cercetării etc.) (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea 

Românească) 

De exemplu: Constituirea de către MCPN a unui sistem de burse de 

mobilitate - a cărui alocare să se realizeze în mai multe sesiuni 

anuale, pe baza sugestiilor şi feedback-ului din partea tuturor celor 

interesaţi referitor la profilul acestuia şi criteriile de alocare a 

burselor. (sursa: Piaţa de dezbateri 2. Scurt raport:  

"Cui i-e frica de sectorul cultural independent?", 2005) 

 Crearea unui instrument specific de finanţare destinat sectorului cultural 

independent. 

Un exemplu de bună practică în acest sens este Cultuurinvest, instrumentul de 

suport pentru sectorul industriilor creative, aprobat de guvernul flamand în 2006. 

Cele trei metode de sprijin acordat prin Cultuurinvest sunt: 

- Finanţarea proiectelor: finaţare pe termen scurt şi finanţare 

complementară pentru proiecte specifice. 

- Capital crescut: participarea cu capital pentru companiile cu o 

anumită vechime şi performanţă. 

- Împrumuturi subordonate: cvasi-capital sub forma de investiţii 

pe termen lung în companii din sectorul cultural independent. 

(sursa: Material pus la dispoziţie de MCPN) 

 Externalizarea unor servicii sau programe de interes public către instituţii 

sau organizaţii culturale. (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea 

Românească)  

 

 Neaplicarea corespunzătoare a programelor de finanţare europene şi 

dificultatea de acces a acestora din cauza contextului actual 

 

Soluţii:  

 Crearea unui sistem de finanţare anuală sau multianuală care să fie 

complementar cu spiritul finanţărilor UE. Un exemplu este programul 

Cultura 2007-2013, care încurajează proiecte multianuale, dar pe care 

intervenţia MCPN îl limitează la cel mult câteva luni (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 

 Acordarea finanţărilor în timp util astfel încât proiectele culturale să poată 

fi realizate în termenul prevăzut. Un exemplu este programul Promocult: 

finanţările vin prea târziu pentru a permite organizaţiilor să respecte 

spiritul programului şi să se realizeze promovarea culturii româneşti în 

străinătate. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 
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propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

 Înfiinţarea unui departament specializat în atragerea de fonduri europene 

nerambursabile care să se ocupe de transmiterea informaţiilor către 

beneficiari, de acordarea de suport informativ şi de consiliere a insituţiilor 

interesate;  

 

 Modificarea criteriilor de eligibilitate astfel încât să fie compatibile cu 

statutul organizaţiilor culturale independente şi artiştilor-creatori. 

 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Patrimoniul National 

 

 Facilităţi de acces scăzute la fonduri specifice domeniului de Patrimoniu 

Naţional.  

 

Soluţii:  

 Intervenţia Guvernului la Ministerul Agriculturii şi crearea unui grup de 

lucru pentru deblocarea fondurilor structurale destinate valorificării 

patrimoniului din mediul rural. Modificarea sistemului de evaluare astfel 

încât: a) să se producă creşterea ponderii acordate elementelor ce ţin de 

patrimoniu b) satele care ţin de oraşe să poată accesa fonduri structurale 

(În momentul de faţă nu există această posibilitate). (sursa: Mitingul 

Breslei Creative, 2009) 

 Parteneriat interministerial pentru demararea unor Programe Operaţionale 

Culturale după modelul altor ţări membre UE. (sursa: Mitingul Breslei 

Creative, 2009) 

 

Industria cinematografica 

 

 Accesul scăzut la finanţare al întregului sector de cinematografie şi lipsa 

informaţiilor privind sursele compatibile de finanţare. 

 

Soluţii:  

 Crearea unor soluţii alternative de finanţare pentru cinematografie - în 

afara  CNC, în completarea acestuia şi dedicate în special filmului ca Artă 

(proiecte cu potenţial comercial mai scăzut, dar cu potenţial major de 

creativitate). Exemple ar fi: filmul documentar artistic, filmul 

antropologic, filmul de animaţie şi cel experimental, dar şi filmul artistic 

care explorează noi modalităţi de expresie, care se află la confluenţa a mai 

multe arte (arte vizuale, dans, muzică şi nu în ultimul rând literatură). 
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(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Accesul proiectelor de film la fondurile dedicate artelor - de exemplu 

AFCN, cât şi  prezenţa specialiştilor din toate domeniile artistice în 

comisiile de expertiză ale proiectelor a   (inclusiv în cadrul comisiilor de 

analiză a proiectelor de patrimoniu). (sursa: Mitingul Breslei Creative, 

2009) 

 Îmbunătăţirea informării despre accesul la fonduri europene şi a relaţiei cu  

organismele de consultanţă pentru proiecte culturale Europene, (Hotline 

pentru finanţări). (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

Artele spectacolului 

 

 Procesul dificil de a realiza coproducţii din cauza aspectelor juridice.  

 

Soluţie:  

 Sprijinirea din partea sectorului public prin adaptarea cadrului juridic şi 

legislativ, pentru realizarea coproducţiilor care sunt considerate de 

specialiştii din domeniu ca o soluţie pentru obţinerea de fonduri (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 

Cultura scrisă 

 

 Fondurile destinate industiriei de carte sunt limitate şi nu sunt difersificate 

pentru a acoperi tot sectorul. De asemenea, susţinerea scriitorilor şi traducătorilor 

este scăzută. 

 

Soluţii:  

 Implicarea actorilor publici (MCPN, ICR, ArCuB, AFCN) şi a actorilor 

privaţi prin acordarea de burse şi premii. 

 Îmbunătăţirea finanţării de carte, „un sistem de ajutor financiar care să fie 

acordat şi adaptat la fiecare verigă a canalelor de cărţi.”
1
 (sursa: Raport de 

deplasare „Arenele Europene ale Independenţei; Întreprinderile Culturale 

Mici şi Mijlocii în Europa” din 23-24 octombrie 2008, Paris ) 

 

b) asigurarea de facilităţi şi stimulente pentru sponsorizare, mecenat şi 

responsabilitate socială corporativă. 

 

                                                 
1
 Raport de Deplasare la Colocviul « Arennes Europenes des Independentes », Paris, noiembrie 2008, Oana Donose 

şi Anda Becuţ. 
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PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Legea Sponsorizării, Legea Parteneriatului Public-Privat nu încurajează 

parteneriatul dintre companii şi artişti.  

 

Soluţii:  

 Îmbunatăţirea cadrului legal astfel încât acesta să avantajeze ambele părţi 

(public-privat) implicate . 

  Simplificarea procedurilor de aplicare a legii sponsorizării. (sursa: 

Mitingul Breslei Creative, 2009) 

  Creşterea cotei de deductibilitate pentru firme, în cazul legii sponsorizării 

de la 3% la 5-6% .(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Contribuţia Loteriei Naţionale la finanţarea proiectelor culturale. (sursa: 

Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

 Nerecunoaşterea sau proasta evaluare a aportului social pe care îl au artiştii 

independenţi (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea Românească) 

 

Soluţii:  

 Reevaluarea aportului social al actului cultural. (sursa: Rolul şi Poziţia 

Artistului în Societatea Românească) 

 Crearea unui context favorabil sponsorizării în domeniul culturii, prin 

promovarea unei atitudini publice faţă de sponsori bazată pe conştientizare 

şi recunoaştere. (sursa: Sponsorizarea în Domeniul Culturii – Concepte, 

Legislaţie, Statistici, 2009) 

 Promovarea responsabilităţii sociale a firmelor. (sursa: Rolul şi Poziţia 

Artistului în Societatea Românească) 

 Dezvoltarea capacităţii artiştilor şi a managerilor culturali de a atrage 

resurse (fundraising). (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea 

Românească) 

 

 

 Măsurile existente de reducere şi scutiri de taxe influenţează doar în mică 

măsură implicarea financiară a sectorului privat în sprijinirea sectorului cultural 

independent (sursa: Sponsorizarea în Domeniul Culturii – Concepte, Legislaţie, 

Statistici, 2009) 

 

Soluţii:  

 Îmbunătăţirea mecanismelor legale de încurajare a mecenatului, donaţiilor. 

(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Promovarea scutirilor sau a reducerilor pe profit acordate investiţiilor pe 

termen lung în sectorul cultural sau activitatea culturală care prezintă 
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interes pentru investitorul privat (sursa: Sponsorizarea în Domeniul 

Culturii – Concepte, Legislaţie, Statistici, 2009) 

 Acordarea unei atenţii mai mari factorilor care influenţează cel mai mult 

actul de sponsorizare: tradiţiile de sponsorizare ale organizaţiei respective, 

valorile ierarhice în contextul concurenţei. (sursa: Sponsorizarea în 

Domeniul Culturii – Concepte, Legislaţie, Statistici, 2009) 

 Atragerea unui număr mai mare de sponsori „mici”, de exemplu reduceri 

fiscale pentru populaţie, în condiţiile în care vor să doneze către activităţile 

culturale, potrivit gusturilor proprii. (sursa: Sponsorizarea în Domeniul 

Culturii – Concepte, Legislaţie, Statistici, 2009) 

Implicarea CNA-ului care să încurajeze televiziunile şi posturile de radio 

să mediatizeze proiectele culturale ale sectorului independent (inclusiv 

atunci când sunt sponsorizate de companii private) ar ajuta actorii culturali 

să evite ca sponsorizarea să devină un joc cu sumă nulă, mai exact ca banii 

obţinuţi de la sponsor să fie folosiţi la plata publicităţii. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Sectorul serviciilor şi întreprinderilor creative independente 

 Lipsa unei diferenţieri între actorii sectorului creativ şi lipsa impozitării 

diferite pentru acest sector 

 

Soluţii:  

 Aplicarea unei impozitări diferite a industriilor culturale şi creative, în 

ceea ce priveşte comunicarea şi publicitatea cu menţiunea că reducerea 

impozitării nu trebuie privită din prisma unor concesii făcute breslei, ci ca 

mijloc de stimulare a acesteia (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Operarea unei departajări între firme şi ONG-uri, pentru identificarea 

acelor arii/ domenii care trebuie să fie stimulate şi pentru clarificarea 

aportului economic şi în termen de servicii cu valoare adăugată (plus 

valoare) (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

Industria cinematografică 

 

Limita ONG-urilor de a atrage sponsori dată de lipsa personalului 

responsabil cu strângerea de fonduri. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 
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Soluţii:  

 Organizarea unor cursuri de formare specializată pentru cei din ONG-uri 

cu privire la elaborarea unor campanii de strîngere de fonduri. 

 Punerea la dispoziţie a unor consilieri pentru facilitarea atragerii de 

sponsorizări şi de intermediere a comunicării cu firmele interesate de 

susţinerea actelor culturale din acest sector 

 

c) ajustarea şi îmbunătăţirea măsurilor financiar - fiscale (TVA, timbru 

cultural, impozit pe venit) pentru stimularea sectorului cultural 

independent 

 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Sistemul de impozitare actual este neadaptat la specificul sectorului 

cultural independent. 

 

Soluţii:  

 Regândirea sistemului de impozitare şi stimularea sectorului cultural 

independent; (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Exceptarea de la impozitare a profitului reinvestit în proiecte culturale 

(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

  Legea timbrului cultural – valoarea scăzută a celor 8 categorii de timbre, 

lipsa sancţinunilor în situaţia nerespectării plăţii.  

 

Soluţie:  

 Înfiinţarea şi aplicarea unor măsuri coercitive pentru neplata timbrului 

cultural. 

 

 

 TVA-ul practicat pentru proiecte şi bunuri culturale nu este adaptat la acest 

sector (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 Soluţie:  

 Reducerea cotei TVA pentru bunuri culturale şi deductibilitatea TVA-ului 

pentru proiecte culturale (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 Lipsa unui sprijin pentru atragerea a „2%” şi a donaţiilor de către sectorul 

cultural independent.  
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Soluţii:  

 Oferirea unui buget special pentru acoperirea costurilor implicate de o 

campanie pentru atragerea acestor contribuţii (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 

 Identificarea persoanelor care direcţionează banii organizaţiei prin 

intermediul Prevederii 2%, prin care contribuablilii pot direcţiona două 

procente din impozitul datorat statului către un ONG,  (sursa: Mitingul 

Breslei Creative, 2009) 

 Cresterea eficienţei prevederii de „2%” prin includerea companiilor private 

la această oportunitate fiscală. Un exemplu este cazul Slovaciei, unde 

„sistemul 2%” permite şi agenţilor economici să direcţioneze, începând din 

2004, procentul de 2% din taxele corporatiste către organizaţii non-

guvernamentale.
2
 (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

PROBLEME SPECIFICE 

Artele vizuale 

 Unele segmente din peisajul artelor vizuale nu sunt acoperite de legislaţia 

în vigoare.  

 

Soluţii:  

 Includerea domeniilor precum: multimedia sau designul în legea timbrului 

fiscal (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

Industria Cinematografică 

 Lipsa unor stimulări concrete, specifice nevoilor acestui sector.  

 

Soluţii:  (bune-practici din Europa) 

 În Franţa - deducerea de impozit pentru cinematografie permite existenţa 

unei societăţi a producţiei, aflate sub anumite condiţii, deducerea 

impozitului personal de anumite cheltuieli de producţie în procent de 20%, 

sub un plafon de 1 milion de euro pe film. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

                                                 
2
 Arpád Lőrincz şi Peter Hańdiak, How Percentage Laws Work In Practice:  Slovakia’s system of 1% tax allocation 

in Marianna Török si Deborah Moss, Percentage Philanthropy, colecţie de lucrări prezentate în cadrul conferinţei 

Percentage Philanthropy Conference on 19-20 January 2004 in Budapest organised by the Nonprofit Information 

and Training Centre (NIOK). p.10. http://www.onepercent.hu/perc_phil.htm .  (accesat la data de 16.12.2008). 

http://www.onepercent.hu/perc_phil.htm
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sectorul cultural). 

 Tot în Franţa, un procent de 20% din impozit este utilizat pentru deducerea 

anumitor cheltuieli de producţie. Plafonul destinat producţiilor de ficţiune 

şi documentarelor este de 1150 de euro pe minut, iar cel pentru filmele de 

animaţie este de 1200 de euro pe minut. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 

 

Cultura scrisă 

 Lipsa unor stimulări concrete, specifice nevoilor acestui sector.  

 

Soluţii:  (bune-practici din Europa) 

 Marea Britanie şi Irlanda nu permit stabilirea unui preţ fix la carte dar nu 

percep TVA pentru cărţi (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

d) identificarea măsurilor de protecţie socială ale artistului independent 

(Statutul artistului) 

 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Deficienţe ale legislaţiei:  

o un număr însemnat de artişti lucrează pe contracte de drepturi de 

autor care nu le asigură securitatea socială. (sursa: Rolul şi Poziţia 

Artistului în Societatea Românească) 

o artistul independent ca persoana fizica nu are un contract de muncă 

pe perioadă nedeterminată cu o entitate, de orice fel ar fi ea (sursa: 

Piaţa de dezbateri 2. Scurt raport: "Cui i-e frica de sectorul 

cultural independent?", 2005) 

 

Soluţii:   

 Modificarea şi adaptarea cadrului general de protecţie socială pentru a 

răspunde nevoilor artiştilor independenţi din domeniu – înfinţarea unui 

grup de lucru pentru elaborarea legii privind Statutul artistului (sursa: 

Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Extinderea protecţiei sociale (ex. Fond de pensii) (sursa: Rolul şi Poziţia 

Artistului în Societatea Românească) 
 Adaptarea legislaţiei şi specificaţii clare privind statutul social al artiştilor şi 

adaptate sectorului cultural în Codul Muncii pentru a aduce beneficii artiştilor 



 

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în  

Domeniul Culturii  
www.culturadata.ro 

office@culturadata.ro 
Barbu Delavrancea 57, Bucuresti 

Tel. 3116313, Fax: 3116331 
 

 18 

din sectorul cultural.  

 Un exemplu privind situaţia statutului artistului în alte ţări : „În Franta, 

actorii, muzicienii sau dansatorii sunt, în codul lor de muncă, presupuşi 

salariaţi, pentru că activitatea lor se desfăşoară într-un cadru de 

subordonare. Totusi, caracterul artistic al muncii lor, în cazul prestaţiilor 

profesionale, le dă drepturi care se înrudesc cu dreptul de autor. Ca 

salariaţi, artiştii beneficiaza de o protecţie socială asemanatoare cu a altor 

salariaţi în ce priveşte remuneraţiile, concediile platite, şomajul, asigurările 

de sanatate, stagiile de formare, pensionarea etc. Legea şi acordurile 

colective fixeaza regulile care încadrează şi reglementează meseriile 

artistice şi, în special, pe cele ale spectacolului.”
3
 (Statutul artistului în 

Europa largită, 2004) 

 Creare unui sistem de artist liber profesionist mult mai simplu, similar 

altor ţări europenene, prin care simpla declarare ca liber profesionist face 

ca artsitul să devină automat o entitate fiscală (care poate elibera facturi, 

încasa bani etc.). (sursa: Piaţa de dezbateri 2. Scurt raport: "Cui i-e frica 

de sectorul cultural independent?", 2005) 

 

 

 Incapacitatea asociaţiilor profesionale de a oferi un sprijin susbstanţial 

membrilor săi.  

 

Soluţii:   

 Înfiinţarea de uniuni de creatori şi in domeniile care nu au o astfel de 

organizaţie, dar şi creşterea numărului de asociaţii profesionale ale 

artiştilor bazate pe libera asociere (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în 

Societatea Românească) 

 Eliminarea modelului monopolar în care unuiunile de creaţie traditionale 

au acces la resurse în numele comunităţii de artişti, autoreglarea ponderilor 

prin recunoşterea socială (sursa: Rolul şi Poziţia Artistului în Societatea 

Românească) 

 

  

PROBLEME SPECIFICE 

 

Industria muzicală 

 Lipsa unor măsuri concerte (în legislaţie) de protecţie socială a artiştilor. 

 

Soluţie:   

 Implicarea organismelor responsabile: MCPN, Ministerul Muncii, pentru 

                                                 
3
  Garlan, Alain. „Statutul artistului în Europa largită” în Observator Cultural, Nr. 249, noiembrie 2004 

http://www.observatorcultural.ro/Statutul-artistului-in-Europa-largita*articleID_12302-articles_details.html 
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modificarea legislaţei. 

 

Servicii şi intreprinderi creative: design, arhitectură, gaming, advertising  

 Artiştii creatori se confruntă cu izolare în raport cu organismele publice 

(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

Soluţie:   

 Manifestarea interesului din partea MCPN pentru zona antreprenorială din 

acest domeniu (Ex. o şcoală de design, de copywriting sau de publicitate/ 

advertising). (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

Artele vizuale, artele spectacolului 

 

 Contractele de cesiune de drepturi de autor nu asigură protecţia socială a 

artiştilor, nici nu preved măsuri de reducere a riscului pentru perioadele în care 

artistul nu are contracte (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

Soluţie:   

 Elaborarea unui sistem similar intermitenţelor din sistemul francez (sursa: 

Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 

 

Dezvoltarea şi 

profesionalizarea 

resurselor umane 

din sectorul 

cultural 

a) asigurarea formării profesionale adecvate şi în acord cu cerinţele pieţei, a 

resurselor umane din sectorul cultural 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Lipsa unui cadru legislativ unitar şi necesitatea stabilirii unui consens în 

aplicarea reglementărilor legale (sursa: Sinteza discuţiilor de la întâlnirea 

Managementul instituţiilor publice de cultură, Carmen Croitoru, Cultural 

Communication, 2010).  

Soluţii:   

 Crearea unui cadru legislativ pe baza unei practici unitare, care să aibă un 

echilibru între viziunea autorităţilor centrale (MCPN), a autorităţilor locale 

şi a instituţiilor de cultură (sursa : Sinteza discuţiilor de la întâlnirea 

Managementul instituţiilor publice de cultura, Carmen Croitoru, Cultural 

Communication, 2010). 
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 Elaborarea unui posibil ghid de proceduri (sursa : Sinteza discuţiilor de la 

întâlnirea Managementul instituţiilor publice de cultura, Carmen 

Croitoru, Cultural Communication, 2010). 

 

 Lipsa unui  un set comun de norme şi forme de evaluare a proiectelor din 

sectorul cultural (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

Soluţie:  

 Organizarea de traininguri destinate persoanelor care evaluează 

domeniul culturii, astfel încât în procesul de selecţie şi evaluarea a 

proiectelor cultural-artistice să se utilizeze aceleaşi proceduri şi forme 

de evaluare. Acest lucru se referă la reglementarea procedurilor de 

selecţie a proiectelor depuse pentru AFCN, CNC(sursa: Sinteza 

discuţiilor de la întâlnirea Managementul instituţiilor publice de 

cultura, Carmen Croitoru, Cultural Communication, 2010). 

 

 Slaba dezvoltare organizaţională a actorilor din sectorul cultural şi lipsa 

diseminării informaţiilor şi a practicilor în scopul formării profesionale 

(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

Soluţie : 

 Organizarea unor work-shop-uri, întâlniri periodice de dezbateri. Ar 

putea fi utilă crearea de reţele şi de platforme care să cuprindă anumite 

categorii de organizaţii culturale prin care să fie stimulată comunicarea 

între specialiştii din domeniu pentru identificarea nevoilor şi planurilor 

strategice de organizare (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 Lipsa unei bune reglementări a statutului artistului şi faptul că în situaţia 

contractelor de cesiune de drepturi de autor nu este asigurată protecţie 

socială pentru artişti (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

 Soluţie: 

 Revizuire a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.  

 

  Lipsa unor măsuri de reducere a riscului pentru perioadele în care artistul 

nu are contracte (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 
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Soluţii:  

 Aplicarea modelului francez al intermitenţelor aplicat artelor 

spectacolului, audio-vizualului (cu o anexă adresată tehnicienilor şi 

artiştilor) prin care se acordă o protecţie angajaţilor cu salarii 

intermitente obţinute de la mai mulţi angajatori.   

 Revizuirea contractului colectiv de muncă şi redactarea unei propuneri 

legislative adaptate sectorului cultural. 

 

 Lipsa specialiştilor în sectorul cultural în special pe partea tehnică (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

  

Soluţii: 

 Realizarea unui studiu privind nivelul de pregătire şi identificarea nevoii 

de formare a angajaţilor din domeniul cultural.  

 Perfecţionarea angajaţilor din sistemul public de producţie culturală prin 

Centrul Profesional de Pregătire în Cultură, finanţarea acestuia de la 

bugetul public şi introducerea de noi cursuri de specializare adaptate 

cererilor specifice fiecărui domeniu în parte.  

 Adaptarea curriculei academice din licee şi universităţile de specialitate în 

conformitate cu nevoile din sectorul cultural (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 

 Exemplul Consiliului Artelor din Marea Britanie care dezvoltă programe 

de formare profesională în domeniul culturii prin proiectul educaţional 

Management Cultural, prin care viitorii manageri ai instituţiilor culturale 

beneficiază de pregătire profesională din partea specialiştilor din sfera 

comercială şi a afacerilor (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

 Controlul şi valorizarea proprietăţii intelectuale sunt influenţate de 

introducerea noilor tehnologii care au oferit noi modalităţi de distribuţie şi 

utilizare a conţinutului artistic (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 
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creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

Soluţii: 

 Modelul din Marea Britanie unde a fost înfiinţat un Centru pentru 

Promovarea Cinematografiei, Mass-mediei digitale si Noilor Tehnologii 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 Realizarea unui program de consiliere a actorilor din domeniul creativităţii 

prin care să fie garantate şi protejate drepturile la proprietate intelectuală 

(ex. proiectul Own It creat creat în anul 2004 la Universitatea de Arte din 

Londra). ((sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 Valorificarea inovaţiilor tehnologice, dar în acelaşi timp asigurarea unei 

protecţii mai ridicată pentru drepturile de proprietate intelectuală.  

 

 Numărul insuficient al personalului pentru a elabora şi implementa 

proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile concomitent cu 

îndeplinirea sarcinilor curente (sursa: Studiul privind capacitatea de 

accesare a fondurilor Europene Nerambursabile a instituţiilor 

subordonate MCPN, CCCDC, 2009). 

 

Soluţii: 

 Suplimentarea numărului de angajaţi prin angajarea de specialişti cu 

competenţe în domeniu (sursa: Studiul privind capacitatea de accesare a 

fondurilor Europene Nerambursabile a instituţiilor subordonate MCPN, 

CCCDC, 2009). 

 

 Lipsa de expertiză a personalului din aceste instituţii care influenţează 

capacitatea de accesare a fondurilor europene nerambursabile (sursa: 

Studiul privind capacitatea de accesare a fondurilor Europene 

Nerambursabile a instituţiilor subordonate MCPN, CCCDC, 2009). 

 

Soluţii: 

 Organizarea de cursuri de instruire a personalului (sursa: Studiul privind 

capacitatea de accesare a fondurilor Europene Nerambursabile a 

instituţiilor subordonate MCPN, CCCDC, 2009). 
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 Pregătirea personalului angajat pe parcursul redactării proiectului prin 

consultarea documentelor oficiale, a cererii de proiect, ghidurilor de 

completare etc. (sursa: Studiul privind capacitatea de accesare a 

fondurilor Europene Nerambursabile a instituţiilor subordonate MCPN, 

CCCDC, 2009). 

 

 Tendinţa de scădere la nivelul numărului de personal angajat şi al 

colaboratorilor în contextul crizei economice(sursa: ”Efectele crizei 

economice asupra operatorilor culturali”, CCCDC, 2010). 

 

Soluţie: 

 Crearea de către MCPN a unui portal cu informaţii pentru locurile de 

muncă disponibile în sectorul cultural, consilierea în scopul găsirii unui 

nou loc de muncă. 

PROBLEME SPECIFICE  

 

Industria cinematografică 

 Scăderea numărului colaboratorilor care activau în domeniul tehnic ; o 

parte din aceştia s-au îndreptat spre alte domeniii ca urmarea a lipsei de 

proiecte pentru care să lucreze (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

  

Soluţie: 

 Modelul francez prin care aceştia primesc bani de la stat pentru lunile în 

care lucrează astfel încât să fie încurajată activitatea lor în acelaşi domeniu 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

 Lipsa personalului pregătit pentru strângerea de fonduri pentru sectorul 

ONG aparţinând acestei industrii. Asociaţiile nu au resurse financiare 

pentru a angaja personal responsabil cu elaborarea campaniilor de 

strângere de fonduri (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţii: 
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 Stimularea dezvoltării ONG-urilor din sectorul cinematografic, astfel încât 

acestea să aibă posibilitatea de a angaja personal responsabil cu strângerea 

de fonduri sau crearea unei platforme care sa reunească actorii din acest 

domeniu pornind de la Coaliţia Sectorului Cultural Independent.  

 Crearea în cadrul Ministerului a unui departament axat pe ONG-urile 

culturale şi pe sectorul cultural independent cu rol în consultarea acestora, 

oferirea de posibile soluţii, organizarea de întâlniri periodice între actori 

prin care să se contureze strategii.  

 

 Lipsa resurselor umane calificate în ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

sunetului filmelor. Inginerii de sunet nu sunt specializaţi, iar acest lucru 

este determinat de calitatea învăţământului din universităţile de profil 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural). 

 

Soluţie: 

 Dezvoltarea de workshopuri şi cursuri de formare care să pregătească 

specialiştii în domeniu. Centrul de Pregătire Profesională pentru Cultură ar 

putea să includă cursuri de specializare, de dezvoltare a aptitudinilor în 

acest domeniu.  În cadrul acestora pot fi invitaţi specialişti din străinătate. 

 

 Lipsa resurselor umane în alte etape ale producţie precum: casting, 

costume, scenografie, machiaj este o altă problemă înregistrată de 

specialiştii în domeniu. Cauza este numărul insuficient de specialişti şi 

slaba pregătire profesională a celor din domeniu (sursa: Schiţa unei politici 

de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural). 

 

 Soluţii: 

 Angajarea cu normă întreagă pe o perioadă nedeterminată în schimbul 

utilizării colaborării pe o perioadă determinată pentru a asigura în acest fel 

formarea personalului şi acumularea de experienţă (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 Colaborarea cu specialişti din alte ţări, de exemplu Ungaria, Italia (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural). 



 

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în  

Domeniul Culturii  
www.culturadata.ro 

office@culturadata.ro 
Barbu Delavrancea 57, Bucuresti 

Tel. 3116313, Fax: 3116331 
 

 25 

 Introducerea de cursuri adaptate la cerinţele pieţei de meserii precum cele 

pentru producători, distribuitori, impresari. Universităţile de profil pot 

introduce în programa şcolară cursuri opţionale în funcţie de necesităţile, 

cerinţele din domeniu, mai precis producţie, distribuţie, impresariat.  

 Organizarea de workshop-uri destinate producţiei, distribuţiei, 

impresariatului de către casele de producţie din ţară în parteneriat cu 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului (sursa: Schiţa unei politici de stimulare 

a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural). 

 

 Slaba pregătire profesională a personalului tehnic (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural). 

 

 Soluţii: 

  Stabilirea unui parteneriat între MCPN şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului prin care să fie asigurată formarea profesională 

continuă şi crearea unor cursuri speciale.  

 Dezvoltarea parteneriatelor public-privat prin care universităţile să 

stabilească parteneriate cu diverse televiziuni, case de producţie astfel 

încât colaborarea dintre studenţi şi potenţiali angajatori să fie iniţiată din 

timp (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 

la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 Realizarea de cursuri destinate specializării pe domeniul tehnic al 

cinematografiei atât de universităţi cât şi de actori privaţi precum 

televiziuni (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

Industria muzicală 

 Lipsa instituţiilor sau a cursurilor de specializare care să pregătească 

tehnicieni care activează în acest domeniu. Unii reprezentanţi ai caselor de 

producţie au precizat că  majoritatea artiştilor colaborează cu specialişti 

din Republica Moldova sau din străinătate ca urmare a acestui fapt (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural) 
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Soluţii: 

 Realizarea de cursuri cu specialişti în domeniul tehnic care să pregătească 

viitorii tehnicieni, introducerea de cursuri specifice în universităţi (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 Adaptarea curriculei şcolare la cerinţele domeniului (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural)  

 

Cultura scrisă 

 Numărul mic despecialişti în editarea de carte care să lucreze pe baza 

voluntaritului (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

 Soluţii: 

 Diversificarea liniilor de finanţare pentru ONG-uri.  

 Stabilirea unui parteneriat între MCPN şiMinisterul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului prin care să se includă cursuri de editare mai ales 

în cadrul facultăţilor de profil. De exemplu: Facultatea de Litere. 

 

 Reducerea unor posturi precum cel de redactor, tehnoredactor şi personal 

auxiliar (sursa: Efectele crizei economice asupra operatorilor culturali, 

CCCDC, 2010).  

 

Soluţie: 

 Organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de 

târguri de locuri de muncă pentru industria de carte în care să fie prezenţi 

reprentanţi din sectorul public şi din cel privat. 

 

 Disfuncţie în relaţia distribuitori-editor, determinată de lipsa de 

comunicare, lipsa specializării resurselor umane din librării, a unui 

organism care să reglementeze atribuţiile fiecărei părţi în scopul evitării de 

situaţii precum supraproducţia (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 
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Soluţii: 

 Specializarea resurselor umane din librării (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 Reglementarea printr-un cadru legislativ a raporturilor dintre distribuitori 

şi editori sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 Organizarea de întâlniri între distribuitori şi editori pentru a stabili un 

cadru comun de acţiune în viitor.  

 

 Probleme legate de drepturile de autor şi drepturile conexe determinate de 

apariţia noilor tehnologii. Acestea vizează postarea pe Internet şi accesul 

gratuit la producţiile editoriale pentru care există drepturi de autor 

rezervate (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

  

Soluţii: 

 Înfiintarea unui Centru pentru Afaceri şi Proprietate Intelectuală pe 

modelul celui din Marea Britanie care oferă facilităţi de informare despre 

domeniul afacerilor şi proprietatea intelectuală prin acces liber la peste 30 

de baze de date, sute de rapoarte ale cercetărilor de piaţă şi la resursele 

Oficiului de Proprietate Intelectuală din Marea Britanie (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 

 Reglementarea legislaţiei referitoare la drepturile de autor şi alte drepturi 

conexe. Revizuirea şi adaptarea acesteia la contextele fiecărei industrii în 

parte.  

 Realizarea unui act normativ dedicat producţiilor editoriale.  

 

 Inexistenţa profesionalizării meseriei de scriitor. Pentru cei mai mulţi 

autori aceasta nu reprezintă ocupaţia principală datorită factorilor 

financiari care nu permit dezvoltarea meseriei (sursa: Schiţa unei politici 

de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 
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Soluţii: 

 Promovarea iniţiativelor precum cursurile de formare profesională pentru 

redactori, tehnoredactori, corectori, librari realizate de Societatea 

Editorilor din România; premiile acordate de Uniunea Scriitorilor din 

România, Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi Academia Română, 

Ministerul Culturii prin Fondul de Mobilitate (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)  

 Finanţarea unor rezidenţe şi asigurarea unei siguranţe materiale pentru 

scriitori (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 Organizarea de turnee de lecturi publice în colaborare cu editurile sau cu 

MCPN (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 Organizarea unor cursuri de creative-writing în cadrul universităţilor după 

modelul american (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)   

 Adaptarea sistemului de vânzarea a cărţilor după modelul german 

(acordarea unui avans după predarea cărţilor, la final se stabileşte un bilanţ 

al vânzărilor, urmărirea în sistem a traiectoriei unei cărţi) (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri 

şi firme din sectorul cultural)   

 Organizarea industriei de carte după modelul centralizat din Franţa: toate 

librăriile sunt afiliate unui centru naţional iar editurile prezintă intenţiile 

editoriale cu un an înainte la centru astfel dimensionarea tirajului să poată 

fi identificată dinainte (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 

 Slaba profesionalizare a resurselor umane din librării. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 
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 Soluţii:  

 Promovarea cursurilor de librari desfăşurate de Societatea Editorilor din 

România (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 Introducerea unor cursuri pentru pregătirea profesională a librarilor în 

cadrul Centrului de Pregătire Profesională în Cultură (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural)   

 Organizarea de workshop-uri la initiativa MCPN şi a Ministerului 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 Implicarea redusă a statului şi a sectorului privat în oferirea de sprijin 

pentru dezvoltarea profesională a traducătorilor şi scriitorilor, a mobilităţii 

acestora prin acordarea de burse, promovarea în străinătate şi acordarea de 

rezidenţe creative. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

Soluţii: 

 Implicarea MCPN în oferirea de stagii de mobilitate. Acestea ar trebui să 

fie asigurate de universităţile care pregătesc specialişti în domeniu dar şi 

prin realizarea de parteneriate public-privat precum programul de 

rezidenţă( de exemplu ArtistNe(s)t, finanţat în perioada 2006-2009 de 

Swiss Cultural Programme South-East Europe and Ukraine, Pro 

Helvetia/SDC care oferă rezidenţe la Tescani (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 Încurajarea vinderii drepturilor de copyright editurilor româneşti din 

străinătate (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)   

 

 Promovarea redusă a autorilor autohtoni prin organizarea de evenimente şi 

lansări sub forma de noi formate, lipsa intermedierii în relaţia autor-editor. 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 
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Soluţii: 

 Crearea agenţilor literari pentru intermedierea relaţiei autor-editor. (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural)    

 Schimbarea lansării de carte sub formatul unei conferinţe, urmată de 

promovarea la o lună a materialului publicat (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)   

  

 

Artele spectacolului 

 Numărul asociaţiilor profesionale este relativ redus comparativ cu sectorul 

artelor spectacolelor din Franţa, de exemplu lipsa unei asociaţii 

profesionale a coregrafilor, a artiştilor independenţi (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie:  

 Susţinerea şi formarea unor asociaţii profesionale, prin sprijinirea 

iniţiativelor venite din partea actorilor din domeniu şi stimularea 

colaborărilor între specialişti, realizarea de platforme sau reţele.  

 

 Slaba implicare a asociaţiilor profesionale în ceea ce priveşte colectarea 

drepturilor de autor (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie: 

 Înfiinţarea unui organism care să colecteze drepturile de autor, separat de 

uniunile profesionale (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 

 Slaba pregătire profesională a specialiştilor din sectorul tehnic (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural)  
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Soluţie: 

 Stimularea dezvoltării de iniţiative precum: SCENART
4
 şi promovarea 

acestora. 

 Introducerea de cursuri de specializare în cadrul Centrului de Pregătire 

Profesională în Cultură.  

 

 Instituţiile cu rol în pregătire profesională tratează cu o responsabilitate 

redusă pregătirea generaţiilor viitoare (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)  

 

 

Soluţie:  

 Redactarea unei propuneri de îmbunătăţire a curriculei din universităţile de 

specialitate care să fie înaintată Ministerului Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului.  

 

 Implicarea artiştilor din domeniu în activităţi diferite de pregătirea lor 

profesională, precum : manageriatul, impresariatul, logistica, promovarea. 

Acest lucru determină o anumită epuizare în timp a acestora aspect care 

poate determina reconversia profesională şi deprofesionalizarea ca urmarea 

a obligaţiile birocratice şi financiare incompatibile cu activitatea de creaţie 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

Soluţii: 

 Segmentarea şi diferenţierea ocupaţiilor. Asigurarea unui cadru financiar 

care să permită angajarea şi diviziunea atribuţiilor în domeniul artelor 

spectacolului, susţinerea pregătirii diferenţiate de specialişti care să fie 

activi pe partea de manageriat, impresariat şi promovare a sectorului 

artelor spectacolului.  

 Asocierea cu teatrele independente pentru a crea astfel legături cu cei de la 

departamentele de logistică, impresariat (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

                                                 
4
 http://www.scenart.ro/sitero/despre_proiect/ 

http://www.scenart.ro/sitero/despre_proiect/
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sectorul cultural)  

 

 Lipsa spaţiilor de repetiţie şi de reprezentare a producţiilor pentru 

coregrafi. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

 Soluţie: 

 Asigurarea  de spaţii stabile de repeţie şi de reprezentare a producţiilor 

pentru coregrafi.  

 

 Slaba susţinere a proiectelor pe termen lung anuale sau multinaule care nu 

permite operatorilor culturali din domeniu să proiecteze un plan de resurse 

umane (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 

la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

 

 

 Soluţie: 

 AFCN ar putea susţine pe viitor realizarea anulă sau multianulă a 

proiectelor.  

 

 Lipsa de sprijin acordată din partea instituţiilor sau organizaţiilor pentru 

artiştii debutanţi. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

Soluţii: 

 Constituirea a unei baze de date care să conţină informaţii despre artiştii 

debuntanţi, specialiştii din domeniu. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 Crearea unui teatru pentru tineri după modelul francez prin care să se 

asigure o protecţie a tinerilor artişti. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)  

 

 Lipsa posibilităţilor de obţinere a finanţărilor pentru artiştii care nu sunt 

PFA. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 
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la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

Soluţie: 

 Revizuirea Ordonanţei Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 prin care finanţările sunt 

acordate doar persoanelor fizice autorizate. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)  

 

Artele vizuale 

 Slaba reglementare a protecţiei sociale a artiştilor. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 

 Soluţii:  

 Stabilirea unor chirii mai mici care ar putea ameliora statutul profesional.  

 Asigurarea galeriilor de creaţie, înlesnirea accesului la acestea atât la 

studiourile de creaţie individuale cât şi cele colective. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural)  

 Organizarea sistemului asigurărilor de sănătate şi de şomaj diferenţiat 

pentru cei din domeniul artelor vizuale. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural).  

 Punerea la dispoziţie a unui fond din partea MCPN prin care să fie 

susţinută participarea artiştilor vizuali la târgurile din străinătate. (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 Acordarea de burse din partea MCPN pentru susţinerea creativităţii.  

Crearea de albume de prezentare a lucrărilor tinerilor artişti. (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri 

şi firme din sectorul cultural)  

 

 Insuficienţa resurselor tehnice şi a echipamentelor necesare. (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri 

şi firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie: 
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 Oferirea posibilităţii de închiriere de aparatură din cadrul asociaţiilor 

profesionale.  

 

 Reconversia profesională a celor care activează în domeniu spre domenii 

precum publicitatea. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

 Soluţie:  

 Diminuarea colonizării culturale prin produsele aduse de centrele culturale 

străine  ar putea ajuta la susţinerea artiştilor autohtoni. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 

 

Arhitectură şi restaurare 

 Modalitatea de desfăşurare a licitaţiilor pe baza criteriului  preţului cel mai 

mic. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 

la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 Soluţie: 

 Desfăşurarea unei alternative la licitaţii prin realizarea unui sistem de 

concursuri publice de arhitectură destinat selecţiei de proiecte. (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural).  

 

 Numărul mic de specialişti în sectorul restaurărilor. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie: 

 Implicarea instituţiilor de învăţământ superior în pregătirea de specialişti 

în acest domeniu.  

 Suplimentarea cursurilor oferite de instituţile de învăţământ superior cu o 

ofertă de cursuri iniţiată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură.  

 Dezvoltarea unor tabere de lucru pentru persoanele din sectorul 

restauraţiei. 
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b) ajustarea Codului Ocupaţiilor din România, în acord cu realităţile 

sectorului cultural 

 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 

 Necesitatea introducerii profesiei de manager cultural. (surse: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural; Sinteza discuţiilor de la întâlnirea 

Managementul instituţiilor publice de cultură, Carmen Croitoru, Cultural 

Communication, 2010). 

  

Soluţii: 

 Introducerea profesiei ar trebui să fie însoţită de o verificare a 

competenţelor furnizorilor de traininguri. (sursa: Mitingul Breslei Creativ, 

2009). 

 Crearea acestei categorii de manageri ar trebui să fie realizată pentru toate 

domeniile culturii. (sursa: Sinteza discuţiilor de la întâlnirea 

Managementul instituţiilor publice de cultură, Carmen Croitoru, Cultural 

Communication, 2010).  

 Revizuirea sistemelor nomenclatoare. (sursa: Sinteza discuţiilor de la 

întâlnirea Managementul instituţiilor publice de cultură, Carmen 

Croitoru, Cultural Communication, 2010). 

 

 Conflictul dintre Legea Managementului (L. 269/2009) si Legea salarizarii 

unice (L. 330/2009).  

 

Soluţie:  

 Scoaterea poziţiei de Manager din Legea salarizarii unice (L. 330/2009); 

sa ramana Legea Managementului tale quale si preluarea principiului 

remuneratiei in Legea Managementului astfel incat principiul salarizarii 

oarecum unitare sa nu fie depasit prin legea Managementului (sursa: 

Sinteza discuţiilor de la întâlnirea Managementul instituţiilor publice de 

cultură, Carmen Croitoru, Cultural Communication, 2010) 
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Educarea 

publicului şi 

dezvoltarea 

audienţei în cultură 

a) identificarea măsurilor de promovare în cadrul programelor şcolare a 

orelor / cursurilor de educaţie prin cultură 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 

 Necesitatea dezvoltării publicului şi a educaţiei acestuia. (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri 

şi firme din sectorul cultural)  

 

Soluţii: 

 Introducerea de cursuri de educaţie vizuală şi de cultură în cadrul şcolilor, 

liceelor. Realizarea de workshopuri în cadrul şcolilor. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 

 Realizarea de reprezentaţii culturale în cadrul instituţiilor de învăţământ.  

 Organizarea de concursuri artistice, de creativitate în parteneriat cu 

MCPN.  

 Realizarea de proiecţii de filme în cadrul şcolilor.  

 Dezvoltarea unui parteneriat activ între MCPN şi Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru realizarea educaţiei culturale a 

publicului tânăr (programa şcolară actuală nu acordă o atenţie sporită 

noilor tehnologii şi accesului crescut la informaţie al tinerilor). 

 Urmărirea şi promovarea unor exemple precum programul „Identifică-ţi 

talentul!” implementat în Marea Britanie prin care se urmăreşte asigurarea 

unei educaţii creative copiilor şi tinerilor prin includerea în aria curiculară 

a cinci ore de cultură pe săptămână. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 

 Numărul mic de participanţi la unele evenimente culturale şi lipsa 

pregătirii publicului în privinţa modalităţilor de consum a acestora. (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

Soluţie: 

 Promovarea evenimentelor şi dezvoltarea participării la evenimente 

culturale înca din şcoala generală şi liceu.  
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PROBLEME SPECIFICE 

 

Artele vizuale 

 Numărul redus de colecţionari din sectorul privat- băncile şi alt tip de 

consumator- colecţionarii străini. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural)  

 

Soluţie: 

 Promovarea de evenimente culturale multidisciplinare în care să participe 

şi artişti din alte sectoare culturale precum: muzica.  

 

b) facilitarea şi asigurarea accesului şi participării la cultură a tuturor 

categoriilor de public, în special a tinerilor  

 

PROBLEME COMUNE INDUSTRIILOR CREATIVE 

 Existenţa unui orar care nu permite participarea la evenimente. (sursa: 

Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, 

ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

 Soluţie: 

 Adaptarea programului de desfăşurare a evenimentelor astfel încât să 

permită participarea publicului tânăr care lucrează.  

 

 Necesitatea creşterii numărului şi calităţii spaţiilor pentru cultură destinate 

organizaţiilor culturale (sursa: Mitingul Breslei Creativ, 2009).  

 

Soluţii: 

 Oferirea posibilităţii de semnare a contractelor de închiriere pe o perioadă 

de minim 5 ani şi oferirea şanselor de întreţinere a spaţiilor respective. 

(sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009).  

 Realizarea unei cartografieri a spaţiilor industriale şi semiindustriale cu 

potenţial de reconvertire în centre culturale şi investirea în proiecte de 

reabilitarea a acestora şi darea în folosinţă în funcţie de cererea din partea 

numitor sectoare specifice. (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 Încurajarea parteneriatelor public-private pentru facilitarea accesului la 

fonduri (ex – fonduri structurale) pentru reconvertirea unor spaţii. (sursa: 
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Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Industria cinematografică 

 Slaba promovare a filmelor româneşti. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 

Soluţii: 

 Realizarea unui strategii de promovare a filmelor finanţate cu ajutorul 

CNC. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de 

la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 Întârzierea difuzării filmelor produse de CNC la TV şi introducerea 

obligativităţii TVR de a promova filmele romăneşti. (sursa: Mitingul 

Breslei Creative, 2009) 

 Promovarea cinematografelor şi stabilirea unor tarife speciale pentru 

anumite intervale orare.  

 Promovarea filmelor româneşti în licee prin postarea de afişe.  

 

Cultura scrisă 

 Produsele devin mai accesibile dar mai dificil de controlat din perspectiva 

drepturilor de autor o dată cu apariţia noilor tehnologii. (sursa: Schiţa unei 

politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi 

firme din sectorul cultural) 

Soluţii: 

  Organizarea de turnee publice ale scriitorilor autohtoni prin şcoli şi licee. 

(sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la 

creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 Realizarea de evenimente specifice domeniului însoţite de prezentarea 

altor proiecte artistice.  

 Desfăşurarea lansărilor de carte în spaţii neconvenţionale pentru stimularea 

participării publicului tânăr.  
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Artele spectacolului 

 

 Lipsa de accesibilitate a spaţiului de performare în cazul producţiilor 

organizaţiilor non-profit. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 

Soluţii: 

  Stimularea de colaborări între sectorul non-profit şi instituţiile de stat prin 

care să fie permisă realizarea de evenimente în spaţiul acestora.  

 Posibilitatea legală a realizării unor teatre gazdă pentru spectacole (alături 

de teatrele de repertoriu). (sursa: Mitingul Breslei Creative, 2009) 

 

Arte vizuale 

 Număr insuficient de spaţii de expunere şi documentare pentru arta 

contemporană. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

 

 Soluţii:  

 Dezvoltarea unui spaţiu destinat artei contemporane care să permită atât 

documentarea, cât şi oferirea de spaţii de expunere de MCPN împreună cu 

uniunile profesionale. 

 Stimularea implicării sectorului privat în realizarea unui centru destinat 

artei contemporane care să cuprindă sediile mai multor galerii.  

 

c) identificarea modalităţilor de atragere şi fidelizare a publicului în cultură 

 

PROBLEME SPECIFICE 

 

Industria cinematografică 

 Dezvoltarea şi utilizarea mijloacelor alternative de consum: filmele de pe 

Internet, formatul DVD al filmelor în detrimentul vizionării filmelor la 

cinematograf. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 
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propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural) 

Soluţii: 

 Un exemplu ar putea fi situaţia din Angliaşi America în care unii artişti şi-

au lansat filmele direct pe Internet. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare 

a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 Lansarea filmului în sălile de cinema în paralele cu inserarea acestuia într-

un tiraj de cotidian mare. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 Realizarea de campanii de mediatizarea şi de conştientizare la nivelul 

publicului în privinţa efectelor negative ale pirateriei pe Internet.  

 

 Slaba promovare a cinematografelor subvenţionate de la stat. (sursa: Schiţa 

unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri 

şi firme din sectorul cultural) 

 

 Soluţii: 

 Promovarea cinematografelor subvenţionate de stat. 

 Stimularea administraţiilor locale pentru menţinerea şi întreţinerea sălilor 

de cinema. MCPN ar putea iniţia parteneriate cu administraţiile publice 

locale prin intermediul direcţiilor judeţene de cultură. 

 Acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru lărgirea ariei geografice de 

distribuţie la nivelul oraşelor mici şi medii. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural) 

 Realizarea unei cercetari prin care să identifice care sunt modalităţile de 

atragere a publicului la cinema. Rezultatele să conducă la identificarea 

unei campanii prin care să fie atraşi parteneri şi să fie dezvoltat interesul.  

 Deducere de impozit pentru cinematografe. De exemplu, în Franţa este 

favorizată oferta diferită de producţii cinematografice în săli prin 

sprijinirea distribuitorilor de film, ajutorul acordat filmelor inedite şi a 

distribuirii acestora; ajutorul dat filmelor de repertoriu şi a retrospectivelor 

prin crearea unui tiraj mai mare de copii şi fabricarea matricilor de 

promovare; ajutorul pentru filme destinate publicului tânăr prin reînnoirea 

şi crearea de diversitate a ofertei în finanţarea materialului pedagogic şi a 
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documentării necesare. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 Dezvoltarea de strategii prin urmarea modelului francez unde în sistemul 

de exploatare a filmelor se urmăreşte ajutorul în crearea şi modernizarea 

sălilor de cinema prin aducerea de echipament în zonele unde e necesar 

acest lucru, încurajarea de sporire a diversităţii filmelor în săli, susţinerea 

proiectelor care îşi propun aducerea de copii suplimentare şi acordarea de 

ajutoare pentru subtitrări în engleză, favorizarea vânzărilor pentru filmele 

internaţionale. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

Industria muzicală 

 

 Scăderea numărului de vânzări ca urmare a explozie  pirateriei pe piaţa 

muzicală, prin intermediul Internetului care a oferit alternativa obţinerii 

muzicii în mod gratuit. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural) 

 

 Soluţii: 

 Realizarea unei bune reglementări a drepturilor de autor şi a drepturilor 

conexe.  

 Stabilizarea utilizării Internetului din punctul de vedere al obţinerii gratuite 

de muzică.  

 Reglementarea consumului prin oferirea de bonusuri, de exemplu cadouri 

aduse cu achiziţionarea unui CD sau a unui DVD, opţiunea de a descărca 

mai multe piese prin achiziţionarea acestuia. (sursa: Schiţa unei politici de 

stimulare a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din 

sectorul cultural)   

 Stabilirea unor acorduri între furnizorii de internet şi reprezentanţii 

industriilor creative pentru combaterea pirateriei. (sura: Raport de 

Deplasare la Conferinţa  „Conţinuturi creative pe Internet”, Paris, 

septembrie 2008, Anda Becuţ). 

  Soluţii anti-piraterie precum: „răspunsuri graduale pentru descurajarea 

pirateriei (avertismente trimise abonaţilor după ce deţinătorii drepturilor au 

descoperit încălcarea regulilor şi au semnalat aceasta autorităţilor 
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responsabile, sancţiuni contextuale şi proporţionale în caz de recidive 

repetate, experienţa arată că majoritatea utilizatorilor se opresc din piratare 

după ce primesc mesaje de avertizare cu sancţiuni concrete). (sura: Raport 

de Deplasare la Conferinţa  „Conţinuturi creative pe Internet”, Paris, 

septembrie 2008, Anda Becuţ). 

 „Descărcarea cu plată a conţinuturilor creative de pe internet”
5
 şi educarea 

consumatorilor pentru alegerea ofertelor legale, lucru care ar trebui iniţiat 

în instituţiile şcolare. (sura: Raport de Deplasare la Conferinţa  

„Conţinuturi creative pe Internet”, Paris, septembrie 2008, Anda Becuţ). 

 

 

Cultura scrisă 

 

 Slaba dezvoltare a bibliotecilor publice din zonele rurale şi din oraşele de 

provincie. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie: 

 Informarea bibliotecilor din zonele rurale şi din oraşele de provincie prin 

intermediul direcţiilor judeţene de cultură despre proiecte de dezvoltare a 

infrastructurii culturale realizate prin fonduri structurale.   

 

 Lipsa dezvoltării unui public-ţintă în cadrul anumitor edituri, aspect care 

îngreunează fidelizarea publicului. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare 

a creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 

cultural)  

 

Soluţie: 

 Orientarea editurilor spre anumite colecţii destinate unui public ţintă/ 

colecţii care să fie puse în vânzare la preţuri promoţionale ţinând cont de 

publicul ţintă şi de particulariăţile de consum ale acestuia. 

 

 Schimbări ale obiceiurilor de lectură prin apariţia cărţilor în format e-

books, alături de audio-books. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a 

creativităţii: propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul 
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cultural)  

 

Soluţie: 

 Orientarea editurilor spre dezvoltarea ofertei în complementaritate cu noile 

obiceiuri de lectură.  

 

ARTELE SPECTACOLULUI 

 

 Lipsa box office-ului, achiziţionarea de bilete doar din prisma renumeluui 

actorului. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: propuneri 

de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

Soluţie: 

 Promovarea evenimentelor punând accent pe conţinutul artistic al 

produsului. (sursa: Schiţa unei politici de stimulare a creativităţii: 

propuneri de la creatori, ong-uri şi firme din sectorul cultural)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianta nr. 2 – 
completez după 
definitivarea 
variantei de 
soluţionare 

Poziţionarea 
industriilor 
culturale şi 
creative şi a 
sectorului cultural 
independent la 
confluenţa dintre 
economie şi 
cultură (abordare 
integrată şi 
transsectorială) 

Impact 2 

Legislativ: 

1. Îmbunătăţirea Legii Sponsorizării: 

- Promovarea scutirilor sau a reducerilor pe profit acordate investiţiilor pe 

termen lung în sectorul cultural sau activitatea culturală care prezintă 

interes pentru investitorul privat. 

- Asigurarea de facilităţi şi stimulente pentru sponsorizare, mecenat şi 

responsabilitate socială corporatistă.  

- Pentru îmbunătăţirea calităţii sunetului şi a lipsei de echipamente de lumini 

în producţia cinematografică în legea sponsorizării ar putea fi prevăzute 

deduceri pentru investiţii în aparatura de producţie. 

- Acordarea unor facilitati financiare librăriilor mici pentru a-si putea 
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continua activitatea. 

- Pentru intensificarea numărului de obiecte culturale vândute de galerii 

(ceea ce va duce la creştere resurselor acestora) companiile ar putea fi 

stimulate prin reducerea impozitelor. 

- Pentru reducerea cheltuielilor asupra spaţiilor, s-ar putea realiza un 

parteneriat cu mediul privat. Astfel companiile care achiziţionează opere 

de artă contemporană şi le expun în spaţii publice ar putea primi deducţii 

de impozit. 

- Pentru stimularea creării unor companii de producţie şi distribuţie, se poate 

implementa deducerea de impozit pentru cinematografie. Astfel anumite 

cheltuieli de producţie ar putea fi deduse din impozitul pe venit, fiind 

stabilit un procent al acestor deduceri în funcţie de bugetul de producţie. 

Aceeaşi măsură a deducerii de impozit poate fi implementată şi în 

domeniul artelor spectacolului sau al artelor vizuale. 

- Atragerea unui număr mai mare de sponsori „mici”, de exemplu reduceri 

fiscale pentru populaţie, în condiţiile în care vor să doneze către activităţile 

culturale, potrivit gusturilor proprii. 

- Aplicarea unei impozitări diferite a industriilor culturale şi creative, în 

ceea ce priveşte comunicarea şi publicitatea cu menţiunea că reducerea 

impozitării nu trebuie privită din prisma unor concesii făcute breslei, ci ca 

mijloc de stimulare a acesteia.  

- Exceptarea de la impozitare a profitului reinvestit în proiecte culturale.      

- Simplificarea procedurilor de aplicare a legii sponsorizării.  

- Creşterea cotei de deductibilitate pentru firme, în cazul legii sponsorizării 

de la 3% la 5-6%. 

- Cresterea eficienţei prevederii de „2%” prin includerea companiilor private 

la această oportunitate fiscală. 

- Deducerea de impozit pentru cinematografie permite existenţa unei 

societăţi a producţiei, aflate sub anumite condiţii, deducerea impozitului 

personal de anumite cheltuieli de producţie în procent de 20%, sub un 

plafon de 1 milion de euro pe film. 

- Acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru lărgirea ariei geografice de 

distribuţie la nivelul oraşelor mici şi medii. 

 

2. Îmbunătăţirea Legii Parteneriatului Public-privat: 

- Îmbunatăţirea cadrului legal astfel încât acesta să avantajeze ambele părţi 

(public-privat) implicate.  
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- Facilitarea realizarii unui parteneriat între teatrele independente şi 

companiile din mediul privat. 

- Dezvoltarea parteneriatelor public-privat prin care universităţile să 

stabilească parteneriate cu diverse televiziuni, case de producţie astfel 

încât colaborarea dintre studenţi şi potenţiali angajatori să fie iniţiată din 

timp. 

- Încurajarea parteneriatelor public-private pentru facilitarea accesului la 

fonduri (ex – fonduri structurale) pentru reconvertirea unor spaţii. 

- Stimularea de colaborări între sectorul non-profit şi instituţiile de stat prin 

care să fie permisă realizarea de evenimente în spaţiul acestora.  

 

 

3. Elaborarea Legii privind statutul artistului: 

- Modificarea şi adaptarea cadrului general de protecţie socială pentru a 

răspunde nevoilor artiştilor independenţi din domeniu – infinţarea unui 

grup de lucru pentru elaborarea legii privind Statutul artistului. 

- Reglementarea printr-un cadru legislativ a raporturilor dintre distribuitori 

şi editori. 

- Scoaterea poziţiei de Manager din Legea salarizarii unice (L. 330/2009); 

sa ramana Legea Managementului si preluarea principiului remuneratiei în 

Legea Managementului, astfel incat principiul salarizarii oarecum unitare 

sa nu fie depasit prin legea Managementului. 

 

4. Realizarea unui act normativ dedicat producţiilor editoriale.  

 

Economic: 

1. Stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor din industriile 

creative/culturale 

- Facilitarea unui parteneriat între bănci şi IMM-urile culturale astfel încât 

acestea din urmă să obţină credite mai uşor şi cu mai puţine garanţii. În 

acelaşi timp dobânda oferită de bănci ar trebui să fie mai scăzută decât cea 

oferită IMM-urilor obişnuite. Băncile ar putea fi convinse să participe la 

un astfel de parteneriat prin oferirea unor scuturi ale impozitului pe venit. 

Acest parteneriat este îndreptat în special spre ajutorarea acelor IMM-uri 

culturale şi creative, care  realizează proiecte şi produse culturale adresate 

unui public mai restrâns. Mai mult, finanţările oferite de organismele 

publice sunt adresate în special instituţiilor, de aceea acest parteneriat ar 

facilita dezvoltarea IMM-urilor.   
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- Facilitarea constituirii unor IMM-uri creative şi culturale printr-un 

parteneriat cu Ministerul Finanţelor Publice. Astfel, tinerii antreprenori ar 

putea fi stimulaţi să creeze obiecte culturale locale. 

- Stimularea înfiinţării unor IMM-uri ce oferă servicii de închiriere a acestor 

echipamente. Pentru finanţarea primită de la stat, aceste IMM-uri ar fi 

obligate să aibă un tarif de închiriere mai redus pentru IMM-urile din 

industria culturală. În acelaşi timp, acestea din urmă ar avea prioritate în 

defavoarea companiilor care închirează aceste echipamente pentru alte 

producţii decât cele culturale. 

 

2. Îmbunătăţirea modului de aplicare a TVA-ului în industriile 

creative/culturale 

- Tratarea diferenţiată a produselor culturale din punct de vedere al TVA-

ului pentru stimularea IMM-urilor din industriile culturale şi creative.  

- Reducerea cotei TVA pentru bunuri culturale şi deductibilitatea TVA-ului 

pentru proiecte culturale. 

 

3. Diversificarea surselor de finantare pentru organizatiile culturale 

- Pentru promovarea culturii naţionale subvenţiile acordate produselor 

româneşti ar trebui sa fie cu 50% mai mari decât produsele străine.                      

- Facilitarea de credite pentru deschiderea unei noi librării în oraşele unde 

acest serviciu nu este disponibil. Printr-o finanţare pe 3 ani persoanele ce 

îşi deschid librării in aceste zone vor putea returna banii abia cand încep sa 

obţină profit. Acest proiect poate fi finanţat cu ajutorul Ministerului 

Finaţelor Publice.  

- Pentru ca producţia cinematografică să nu fie limitată de câştigarea unui 

proiect, ar trebui oferite credite rambursabile fără dobândă, dar pe mai 

mulţi ani, ceea ce ar permite companiilor de producţie să aibă o activitate 

constantă. 

- Crearea unor soluţii alternative de finanţare pentru cinematografie - în 

afara  CNC, în completarea acestuia şi dedicate în special filmului ca Artă. 

- Teatrele independente ar trebui ajutate să obţină finanţări de pe piaţa de 

capital deoarece costurile foarte mari de producţie fac foarte dificilă 

obţinerea unui profit. Astfel, ele pot obţine finanţarea producţiei pe mai 

mulţi ani si continuarea sau stoparea fondurilor pe baza unui raport de 

activitate.  

- Modelul finanţării etatiste trebuie înlocuit cu cel al sustenabilităţii culturii 

prin societate. 

- Structurile de finanţare ar trebui să aibă un grad de adaptabilitate pe 

măsura dinamicii contextului social. 

- Crearea unui instrument specific de finanţare destinat sectorului cultural 

independent. 

- Finanţarea proiectelor: finaţare pe termen scurt şi finanţare complementară 
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pentru proiecte specifice. 

- Capital crescut: participarea cu capital pentru companiile cu o anumită 

vechime şi performanţă.  

- Împrumuturi subordonate: cvasi-capital sub forma de investiţii pe termen 

lung în companii din sectorul cultural independent. 

- Crearea unui sistem de finanţare anuală sau multianuală care să fie 

complementar cu spiritul finanţărilor UE.  

- Acordarea finanţărilor în timp util astfel încât proiectele culturale să poată 

fi realizate în termenul prevăzut. 

- Revizuirea Ordonanţei Nr. 2 din 30 ianuarie 2008 prin care finanţările sunt 

acordate doar persoanelor fizice autorizate. 

- Modificarea criteriilor de eligibilitate astfel încât să fie compatibile cu 

statutul organizaţiilor culturale independente şi artiştilor-creatori 

- Îmbunătăţirea finanţării de carte „un sistem de ajutor financiar care să fie 

acordat şi adaptat la fiecare verigă a canalelor de cărţi.” 

 

4. Promovarea măsurilor de control şi sancţiune a nerespectării legislaţiei în 

vigoare 

- Impunerea unor forme de restricţie a întrebuinţării internetului pentru 

consumul şi circulaţia de materiale muzicale prin implicarea actorilor din 

sectorul serviciilor digitale de comunicare. 

- Controlul şi valorizarea proprietăţii intelectuale sunt influenţate de 

introducerea noilor tehnologii care au oferit noi modalităţi de distribuţie şi 

utilizare a conţinutului artistic. 

- Înfiinţarea şi aplicarea unor măsuri coercitive pentru neplata timbrului 

cultural. 

- Includerea domeniilor precum: multimedia sau designul în legea timbrului 

fiscal.  

 

5. Alte măsuri: 

- Externalizarea unor servicii sau programe de interes public către instituţii 

sau organizaţii culturale. 

- Adaptarea sistemului de vânzare a cărţilor după modelul german 

(acordarea unui avans după predarea cărţilor, la final se stabileşte un bilanţ 

al vânzărilor, urmărirea în sistem a traiectoriei unei cărţi. 

- Înfiinţarea unui organism care să colecteze drepturile de autor, separat de 

uniunile profesionale. 

- Oferirea posibilităţii de semnare a contractelor de închiriere pe o perioadă 

de minim 5 ani şi oferirea şanselor de întreţinere a spaţiilor respective. 

- Creşterea contribuţiei Loteriei Naţionale la finanţarea proiectelor culturale.  
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Social:  

1. Îmbunătăţirea sistemului de protecţie socială. 

- Pentru stimularea artiştilor ar trebui oferite deduceri şi înlesniri pentru 

contribuţiile artistului creator la sistemul de impozite şi taxe, sistemul 

asigurărilor sociale şi sistemul asigurărilor de sănătate.   

- Reevaluarea aportului sectorului independent la dezvoltarea culturală şi 

regândirea mecanismelor de suport pentru organizaţiile culturale şi artişti 

independenţi. 

- Extinderea protecţiei sociale (ex. Fond de pensii). 

- Revizuirea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în situaţia 

contractelor de cesiune de drepturi de autor care nu asigură protecţie 

socială pentru artişti. 

- Aplicarea modelului francez al intermitenţelor aplicat artelor spectacolului, 

audio-vizualului (cu o anexă adresată tehnicienilor şi artiştilor) prin care se 

acordă o protecţie angajaţilor cu salarii intermitente obşinute de la mai 

mulţi angajatori.   

- Aplicarea modelului francez prin care colaboratorii primesc bani de la stat 

pentru lunile în care lucrează astfel încât să fie încurajată activitatea lor în 

acelaşi domeniu. 

- Organizarea sistemului asigurărilor de sănătate şi de şomaj diferenţiat 

pentru cei din domeniul artelor vizuale. 

- Finanţarea unor rezidenţe şi asigurarea unei siguranţe materiale pentru 

scriitori. 

- Reforma mecanismelor de finanţare existente şi introducerea de noi 

mecanisme de suport (ex. fond de mobilitate, burse pentru tineri artişti, 

finanţarea cercetării etc.) 

 

2. Îmbunăţirea statutului artiştilor  

- Creare unui sistem de artist liber profesionist mult mai simplu, similar 

altor ţări europenene, prin care simpla declarare ca liber profesionist face 

ca artsitul să devină automat o entitate fiscală.  

- Segmentarea şi diferenţierea ocupaţiilor. Asigurarea unui cadru financiar 

care să permită angajarea şi diviziunea atribuţiilor în domeniul artelor 

spectacolului, susţinerea pregătirii diferenţiate de specialişti care să fie 

activi pe partea de manageriat, impresariat şi promovare a sectorului 

artelor spectacolului.  
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- Introducerea profesiei de manager cultural să fie însoţită de o verificare a 

competenţelor furnizorilor de traininguri. 

- Revizuirea sistemelor nomenclatoare. 

- Crearea agenţilor literari pentru intermedierea relaţiei autor-editor. 

 

Ecologic: 

Educaţional 

Mobilitate 

Concluzie: 

 

 


