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PREAMBUL 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului Institutul Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală, instituție publică aflată în subordinea Ministerul Culturii și Identității Naționale,  în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

(În cadrul prezentului Raport,  sunt denumite: Ministerul Culturii și Identității Naționale - Autoritatea, Institutul Național pentru Cercetare 

și Formare Culturală – Instituţia/Institutul iar Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 - ordonanţa de urgenţă). 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 1 

septembrie la 31 decembrie 2017, reprezentând prima evaluare. 

În perioada evaluată INCFC și-a continuat activitatea ca furnizor unic de formare profesională specializată pentru anumite specializări 

culturale; în paralel, a realizat și publicat studii și cercetări de interes profesional, a organizat conferințe naționale cu participare 

internațională, a organizat grupuri de lucru și de consultare pe segmente de interes pentru sectorul ocupațional cultură și a dezvoltat 

activități suport pentru politicile și strategiile Ministerului Culturii și Identității Naționale. 

Pentru ca activitatea INCFC să decurgă, în continuare, în bune condiții este necesară realizarea câtorva precondiții, din care enumerăm 

pe cele mai importante: 

1) Ministerul Culturii și Identității Naționale e de acord să își exercite dreptul de proprietar și să facă demersurile necesare pentru 

rezolvarea situațiilor rezultate în urma litigiilor moștenite de la instituțiile comasate, înțelegând rațiunea stopării pierderilor financiare 

majore generate de clădirile aflate în administrarea INCFC, pentru care instituția nu are buget și personal administrativ; (situația acestor 

clădiri și terenuri aflate în administrarea INCFC se regăsește în Anexa nr. 6). Exercitarea dreptului de reprezentant al statului român 

proprietar al imobilelor aflate în administrarea INCFC și care fac obiectul unor litigii care împiedică administrarea efectivă și valorificarea 

conform legii și asumarea, împreună cu MFP, a unor decizii care să ducă la finalizarea litigiilor și stoparea pierderilor financiare majore 

determinate de aceste litigii (situația acestor clădiri și terenuri aflate în administrarea INCFC se regăsește în Anexa nr. 6). 

2) În dimensionarea bugetelor viitoare, este necesar să se țină cont de sarcinile la nivel național și internațional atribuite Institutului 

în perioada 2014-2017 (CONTUL SATELIT pentru CULTURĂ, reprezentant pentru armonizarea indicatorilor UNESCO la nivel de țară, 

Responsabil cu realizarea profilului de țară pentru COMPENDIUM – Policies and Trends for Culture, grupuri de lucru în cadrul 

mecanismului de cooperare europeană ș.a.). 

INCFC este în acest moment una dintre cele mai importante instituții suport din domeniul Culturii, cu cel mai mic buget alocat 

proporțional cu misiunea și obiectivele trasate prin actele normative de statutare. Angajații și colaboratorii permanenți ai INCFC sunt 

profesioniști care au făcut o echipă greu de egalat în dedicare și entuziasm. 
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A) Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi comunităţi; 

Situația colaborărilor și a parteneriatelor naționale încheiate de INCFC cu diferite instituții publice de cultură, asociații și alte organisme 
din România sunt detaliate în Anexa nr. 4. 

Colaborări/parteneriate internaționale și activitatea aferentă acestor demersuri - DETALIERE: 

Compendium of Cultural Policies 
and Trends in Europe (Council of 

Europe & ERICarts Institute) 

participare la 15th Assembly of Experts of the Council of Europe / ERICarts Compendium of Cultural 
Policies and Trends in Europe (Nicosia - Cyprus, 30-31 March 2017) - 2 participanți 

participare la Adunarea Generală COMPENDIUM (Praga – Cehia, 8-10 noiembrie 2017) - 1 participant 

 UNESCO INCFC - organism responsabil pentru implementarea metodologiei UNESCO privind colectarea şi 
transmiterea datelor statistice pentru domeniul culturii 

Publicare articole în 
reviste/jurnale internaționale  

Cultural Management in Romania Carmen Croitoru, in International Journal Advances in Social Science 
and Humanities (IJASSH)  

Participare la conferințe 
internaționale  

 28–29 martie 2017, participare la Conferința Popular music in communist and post-communist 
Europe: state of research, perspectives, organizată de Palacký University Olomouc, Cehia 

 25 – 27 mai 2017, participare la ICCMCS 2017: 19th International Conference on Comparative 
Media and Cultural Studies, Barcelona (Spain)  

 7 – 8 iunie 2017, participare la ICCM 2017: 19th International Conference on Cultural 
Management, San Francisco (USA) 

 27-30 septembrie 2017, participare la al 25-lea Congres ENCATC pentru Management și Politici 
Culturale (Bruxelles, Belgia)  

INCFC, de asemenea, a fost prezent în anul 2017 la două dintre cele mai importante târguri de carte din Europa:  

 Târgul Internațional de Carte Leipziger Buchmesse din Germania (23 - 26 martie 2017) - cea mai importantă manifestare 
de acest gen dedicată promovării lecturii și literaturii contemporane;  

 Festivalul Internațional de Carte de la Budapesta (20 - 23 aprilie 2017) - unul dintre evenimentele majore de acest gen din 
regiune, ce adună anual 60.000 de vizitatori și sute de noi apariții editoriale. 

HERITART - INCFC este partener în cadrul unuia dintre cele opt proiecte de cooperare finanțate prin Programul „Europa Creativă” – 
subprogramul „Cultură”. Proiectul HERITART are ca scop promovarea artelor spectacolului în siturile arheologice. Cele trei direcții 
principale ale proiectului sunt: autorizarea organizatorilor și managerilor culturali, instruirea artiștilor și a personalului tehnic și creșterea 
importanței acordate patrimoniului ca ansamblu al bunurilor culturale. Alături de INCFC, ceilalți parteneri ai proiectului sunt Teatrul 
Național Croat (Croația), Consiliul Internațional al Artelor Independente (Marea Britanie), Consiliul Artelor din Grecia și AEI Cluster del 
Turismo de Extremadura (Spania). 

 

http://www.leipziger-buchmesse.de/
http://www.konyvfesztival.com/
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2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); 

PUNCTE TARI (STRENGTHS) 

 Profilul unic al INCFC în peisajul cultural din România; 

Poziționare bună pe piața culturală (vezi Analiza Stakeholders); 

 O echipă managerială cu potențial; 

 Coerență în abordarea temelor de cercetare sistematică; 

 O nevoie crescută pe piață pentru cele două arii de expertiză; 

 O politică a resurselor umane specializate care s-a oglindit în 

calitatea studiilor și a cursurilor; 

 Realizarea unor studii care au devenit brand INCFC 

(Barometrele de consum cultural); 

 Parteneriate cu instituții reprezentative la nivel național și 

internațional care contribuie la expertiza activităților INCFC; 

 Apartenența la rețele profesionale internaționale relevante; 

 Deschiderea instituției către publicul larg (publicarea studiilor în 

format tipărit și electronic, precum și diseminarea către 

categoriile de beneficiari identificate); 

 Lansarea unor noi cursuri de perfecționare pentru meserii 

emergente din domeniul culturii;   

 Stabilirea unor direcții generale de activitate prin programele 

permanente: colectarea de date statistice pentru Contul Satelit, 

Autoritate de avizare (ANC), Registrele specializate, Conferința 

Națională a Managerilor Culturali, Realizator de standarde 

ocupaționale, responsabil cu fundamentarea strategiilor 

culturale la nivel național; 

 Crearea unor pârghii de prospecție culturală permanentă 

(realizarea studiilor privind nevoile de reglementare și de 

formare profesională în domeniul culturii, elaborarea unor noi 

Standarde Ocupaționale pentru domeniul culturii); 

 Deschidere și vizibilitate la nivel internațional (activitate 

demarată în anul 2016 și dezvoltată în 2017). 

PUNCTE SLABE  (WEAKNESSES) 

 Costuri și litigii generate de imobile (clădiri și terenuri) 

„moștenite” din comasări anterioare ale CPPC, situate în 

București și în Jud.Prahova, Jud. Constanța și București, fără 

bugete aferente și fără personal de administrare; 

 Numărul insuficient de posturi pentru activitățile instituției 

prevăzute în legea de înființare, HG nr. 1069/2013, cu 

modificările și completările ulterioare, și ROF, comparativ cu  

numărul de activități identificate (94) și nevoia de a dezvolta 

noi activități, așa cum au fost acestea planificate prin 

Proiectul de management pentru 2017-2022; 

 Lipsa personalului necesar pentru activarea celor două filiale 

preluate în urma comasării sau pentru înființarea unor noi 

puncte de lucru;   

 Infrastructură și capacitate organizațională parțial blocate; 

 Blocarea sistematică a conturilor pentru plata hotărârilor 

judecătorești nu a permis INCFC să acceadă la fondurile de 

cercetare (s-au pierdut 2 call-uri de proiecte) și nu s-au putut 

încheia partenariate pe fonduri de cercetare. 
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OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES) 

 

 Contextul național și european în care se pune accent pe date 

și cercetare statistică și fundamentală va crește vizibilitatea 

INCFC; 

 Nevoile de armonizare a politicilor și strategiilor culturale cu 

agenda europeană; 

 Activarea potențialului oferit de cercetarea statistică; 

 Crearea unor pârghii de prospecție culturală permanentă 

(realizarea studiilor privind nevoile de reglementare și de 

formare profesională în domeniul culturii, elaborarea unor noi 

Standarde Ocupaționale pentru domeniul culturii); 

 Dezvoltarea potențialului de revizuire a profesiilor culturale; 

 Dezvoltarea potențialului de cartografiere a sectorului cultural; 

 Dezvoltarea recunoașterii internaționale dobândite; 

 Acreditarea celor 2 reviste periodice și cotarea/indexarea ISI a 

acestora, fapt ce va genera un interes din partea mediului 

profesional universitar național și internațional. 

AMENINȚĂRI (THREATS) 

 Perpetuarea obligațiilor de plată pentru imobilele aflate în 

administrare în condițiile în care Institutul a făcut toate 

demersurile necesare pentru clarificarea situației, transmise 

MCIN; 

 Periclitarea situației și statutului câștigat datorită neluării 

deciziilor administrative legale (actualizarea HG nr. 

1069/2013); 

 Periclitarea acreditării activității de cercetare (din același 

motiv invocat mai sus); 

 Inconsecvența administrativă la nivelul ordonatorului 

principal de credite; 

 Măsuri de reglementare generale, din domeniul public, care 

vor frâna dezvoltarea instituțională; 

 Numărul insuficient de posturi alocate (conform actelor 

normative de înființare, organizare și funcționare ale 

Institutului), comparativ cu  numărul de activități identificate 

(94) și nevoia de a dezvolta noi activități - în acord cu 

Proiectul de management pentru 2017-2022, nivelul scăzut de 

salarizare aplicabil Instituției, și nu în ultimul rând blocarea 

procedurilor de ocupare a posturilor vacante, determină o 

variație mare a resurselor umane angajate, obligând astfel 

Institutul la perfectarea unor colaborări cu experți externi, în 

baza Codului civil și/sau a Legii nr.8/1996;  

 Blocaje administrative la nivelul ordonatorului principal de 

credite pe parcursul ultimului an de funcționare (aprobarea 

completării și modificării HG nr.1069/2013, finalizarea sau 

încetarea propunerii de transfer a imobilelor aflate în 

administrarea INCFC etc.); 

 Lipsa bugetelor multianuale. 
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3. evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia; 

După realizarea și promovarea imaginii identitare în primii 3 ani de funcționare, instituția se axează pe o strategie de Marketing 

diferită, canalizată pe ideea păstrării vizualuri-lor și a brand-ului creat (a se vedea Manualul de identitate vizuală realizat), dar și 

dezvoltarea pe mai departe a două direcții importante pentru statutul INCFC: 

 dezvoltarea promovării și comunicării la nivel național - în regiunile de dezvoltare cu accent pe urban mare și mijlociu; 

 deschiderea internațională prin comunicare cu rețelelele și institutele internaționale cu profil similar pe ambele tipuri de 

activități. 

Pentru prima direcție au fost luate măsuri pentru: 

 optimizarea site-ului INCFC (urmărim reducerea pașilor de accesare și variante de vizualizare pe telefoane mobile și tablete); 

 optimizarea Newsletter și a modului de apariţie (analiza eficienței de distribuire online și a impactului); 

 revizuirea parteneriatelor media și selecția celor mai importante cu acoperire națională; 

 planificarea campaniilor de comunicare prin intermediul rețelelor sociale şi site-urile de specialitate (youtube,facebook etc.) și 
optimizarea tipului de comunicare; 

Pentru cea de-a doua direcție, internațională, în curs de realizare, s-au luat măsuri de: 

 revizuire și îmbunătățire a conţinutului site-ului INCFC - versiunile în limbi străine existente (engleză/franceză/spaniolă) şi 

eventuale dezvoltări ulterioare în alte limbi (ex. germană) în funcţie de resursele diponibile; 

 redimensionarea comunicării pe plan internaţional prin comunicarea informaţiilor relevante şi a unor ştiri periodice legate de 

evenimentele INCFC; 

 demararea unui proces constant de comunicare internaţională de tip newsletter în limba engleză/franceză/spaniolă, în funcţie 

de resursele disponibile, care să susţină activitatea curentă de diseminarea prin facebook; 

 publicarea sintezelor studiilor și a celor mai bune articole/studii de cercetare în limbi străine și publicarea lor pe site-uri 

acreditate, transmiterea către partenerii externi şi diseminarea la nivelul acestora; 

 vizibilitate la conferințele și întrunirile internaționale relevante cu potențial de dezvoltare pentru INCFC. 

Canale de comunicare online 

SITE www.culturadata.ro 

 Principalul canal de comunicare online este platforma digitală oficială a instituției care transmite informații cu privire la activitatea 
acesteia. Au fost realizate și site-urile în limbile engleză și franceză.   

 În 2017, a fost începută reorganizarea website-ului oficial al INCFC. Site-ul a fost actualizat prin publicarea ultimelor studii și 
cercetări, precum și activități generale și publicații. Formatul site-ului a început să fie fluidizat cu scopul de a facilita o mai 
ușoară accesare a informațiilor pe categorii: instituție, formare, cercetare, traducători. 

 

http://www.culturadata.ro/
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FACEBOOK 
Pagina de Facebook în limba română: www.facebook.com/culturadata  

 Canalul de socializare Facebook este utilizat pentru transmiterea informațiilor în timp real, precum și pentru redirecționarea 
utilizatorilor către site;  

 În anul 2017, contul de Facebook în limba română a înregistrat peste 3.280 de aprecieri, totalizând 185 postări și 141.550 
vizualizări, cu o medie de 1,97 postări/zi și cu o medie de 765 vizualizări/postare;  

 

  
 

 Postările realizate pe contul Revista Muzeelor au însumat 15.566 de vizualizări; 

 Tot în 2017, a fost reevaluată capacitatea folosirii rețelelor de socializare (YouTube, Facebook, ISSUU) în vederea optimizării 

promovării activității INCFC. 

Pagina de Facebook în limbile engleză și spaniolă  

 Lansată în anul 2016, pagina are un număr de 200 de aprecieri;  

 Față de pagina în limba română, aceasta conține informații cu privire la rețele culturale internaționale, cercetare în domeniul cultural 

la nivel internațional și contribuie la diseminarea către parteneri internaționali și persoanele interesate a studiilor și cercetărilor 

INCFC; 

 În 2017, pagina de Facebook în limbile engleză și spaniolă a fost accesată de 146 de ori.  

 

 

http://www.facebook.com/culturadata
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NEWSLETTER: Newsletter-ul este transmis către abonați pentru a oferi bilunar informații actualizate cu privire la activitatea INCFC, 

având ca subiecte cursurile, studiile și activitățile întreprinse de INCFC; În 2017, au fost transmise 11 newsleter-e unui număr de 1395 

de abonați (manageri culturali, instituții publice centrale și locale de cultură, ONG-uri etc.) cu o rată medie anuală de deschidere de 

24,6%. 

YOUTUBE (www.youtube.com/culturadata) Canal de socializare utilizat pentru diseminarea materialelor video realizate de către 

INCFC cu ocazia evenimentelor organizate și începând din 2016 a animațiilor video dedicate Barometrului de consum cultural. În 2017, 

pe platforma YouTube au fost încărcare trei formate video, totalizând 206 vizualizări, după cum urmează: 

- Filmul dedicat retrospectivei CNMC – 7 vizualizări;  

- Lasarea Caietelor Culturadata nr. 1 și 2 pe 2017 și a White Paper for Unlocking the Economic Potential of the Cultural and 

Creative Sectors in Romania (versiunea în limba franceză și engleză) din 11 aprilie – 137 vizualizări;  

- Filmul dedicat activității INCFC – 50 vizualizări. 

LinkedIN: Canal de socializare utilizat pentru promovarea INCFC în rândul comunității de profesioniști precum și pentru identificarea 

potențialilor parteneri internaționali;  

ISSUU: Cel mai mare canal la nivel internațional în materie de publicații online gratuite, este utilizat pentru accesarea ușoară și atractivă 

a studiilor și broșurilor INCFC. 

4.  măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari; 
În vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari INCFC au fost realizate următoarele activități:  

 Grupuri de lucru (inclusiv focus-grupuri pentru analize calitative privind profilele de beneficiari ai INCFC, cât și a non-
beneficiarilor);  

 Sondaje de opinie şi satisfacţie - aplicate direct la crusurile de formare, conferinţe şi alte evenimente INCFC sau online pentru 
verificarea direcțiilor de acțiune şi gradului de satisfacţie; 

 Rapoarte oferite de Google Analytics, MailChimp și cele ale rețelelor de socializare pentru determinarea profilului 
beneficiarilor și a canalelor preferate/optime de comunicare publică; 

 Intensificarea utilizării potențialului Direcțiilor județene ca resursă de diseminarea a rezultatelor, culegere de date şi 
profesionalizare în domeniul culturii; 

 Realizarea de analize prin prelucrarea bazei de date aferentă cursanților INCFC cu scopul cunoaşterii repartiției acestora pe 
județe și regiuni de dezvoltare, urmând a rezulta locațiile necesare pentru promovarea cursurilor de formare culturală. 

În perioada de raportat, s-au realizat demersuri premergătoare activării unor studii necesare cunoașterii categoriilor de beneficiari, 

demersuri ce se vor continua și pe parcursul următorilor 5 ani de mandat, după cum urmează: 

o studiu privind nevoile de formare; 

o studiu privind ocupaţiile din cultură;  

o studiu privind nevoiele de armonizare a legislaţiei pe cultură, a COR, a SO etc.; 

o studii de satifacţie a beneficiarilor activităţii INCFC. 

Periodicitatea acestor studii depinde de volumul de activitate, de analizele interne realizate în cadrul sistemului de control 

intern/managerial, recomandările consiliului ştiinţific etc. 

http://www.youtube.com/culturadata
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5.  grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei; 

 
La nivel macro, grupul țintă al activității INCFC este format din întreg sistemul autorităților care au în subordonare instituții 

publice de cultură, întreaga rețea a instituțiilor publice de cultură la nivel național, la care se adaugă organizații independente cu 

activitate culturală și instituții de învățământ vocațional sau centre universitare, precum și publicul larg.  

În plus, caracterul transversal al culturii și dezvoltările recente privind contribuția acesteia ca element esențial al dezvoltării 

sociale, aceasta fiind percepută ca un indicator al calității vieții și bunăstării individuale și colective, coroborat cu expertiza INCFC în 

domeniul cercetării culturii, face ca întreg sistemul administrativ public (central și local) să interacționeze activ, să influențeze și să fie 

influențat de activitățile INCFC. 
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La nivel micro, grupul poate fi împărțit în patru categorii, care de cele mai multe ori sunt interdependente:  

 

 

Legendă: MCIN – Ministerul Culturii și Identității Naționale, MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, MEN 
– Ministerul Educației Naționale, ANCS – Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, MMJS – Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări, INS – Institutul Național de Statistică, MT – Ministerul Turismului 
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5.1. Grupul țintă al activității de cercetare – categorie formată în principal din persoanele aflate la conducerea sau cel puțin la nivel 

de middle-management în următoarele instituții/organizații:  

 Ministerul Culturii și Identității Naționale (autoritatea centrală căreia INCFC se subordonează și pentru care programele și 

obiectivele INCFC sunt esențiale), la care se adaugă: Instituții publice de cultură subordonate la nivel național (biblioteci, muzee 

și colecții, instituțiile de spectacole și concerte, așezăminte culturale, cinematografe publice)  

 Ministerul Educației Naționale (autoritate cu competențe în cercetare și formare și cu interes în programele și datele pe care 

INCFC le poate pune la dispoziție) 

 Comisiile de acreditare pentru Formare Profesională și Comisiile de acreditare a activităților de Cercetare.  

 Autorități publice locale – Consilii Județene și Primării de municipii și orașe care au în subordine:  Instituții publice de cultură (cu 

interes și pe cercetare și pe formare profesională) 

 Universități (interesate în programele de cercetare și parteneri) care dețin: Centre de cercetare (cu sau fără personalitate juridică 

din cadrul universităților), Biblioteci universitare 

 Societatea civilă: Organizații neguvernamentale, Operatori independenți (firmele din sectoarele culturale și creative), Uniuni 
profesionale de creatori, Sindicate profesionale 

5.2 Grupul țintă al activității de formare – categorie formată din grupurile țintă ale programelor de formare profesională:  

 Personalul angajat în instituțiile enumerate mai sus care au nevoie de cursuri de specializare/calificare/recalificare;  

 Studenți, masteranzi, doctoranzi în domeniul culturii în căutarea unor cursuri de perfecționare;  

 Specialiști independenți ce pot proveni din organizații neguvernamentale din domeniul culturii;  

 Persoane ce doresc să se reprofesionalizeze;  

6. profilul beneficiarului actual 
Caracterul interdisciplinar al activităţilor INCFC ilustrează un profil complex al beneficiarului actual, cele două categorii de beneficiari 

clasificaţi în funcţie de cele două activităţi de bază ale institutului (cercetare şi formare) se potenţează reciproc. 

6.1 Beneficiarii activității de cercetare  

Toate instituțiile publice de cultură, indiferent de tipul de activitate specifică la care sunt încadrați conform legilor special. La 
acestea se adaugă personalul din mediul universitar și academic de profil, dar și o parte a publicului interesat de date și situații 
statistice relevante. 

Beneficiarii care apelează la studiile INCFC găsesc greu pe piață o sursă la fel de specific destinată și targetată tipului lor de 
activitate. Efortul de comunicare și de diseminare a studiilor și cercetărilor a fost repede asimilat și din pricina existenței unor nevoi în 
spațiul public, nevoi cărora INCFC a reușit să le iasă în întâmpinare. 

Pe viitor vom lua în considerare realizarea unor studii care să scoată în evidență tendințele de consum cultural, dar și dezvoltarea 
unor programe care să asiste dezvoltarea audienței, programe de educație culturală și cele care să vină în sprijinul implementării 
Marketingului cultural în toate categoriile de instituții publice de cultură.   
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6.2. Beneficiarii activității de formare profesională  
Beneficiarii activității de formare profesională sunt participanții la cursurile, atelierele, Masterclass-urile, atestările și evaluările 

organizate de Institut. Programele de formare profesională se adresează tuturor celor care aleg o carieră în domeniul cultural și a căror 
activitate necesită perfecționare, specializare sau atestare. 

În anul 2017, în perioada de interimat al managerului INCFC, activitatea de formare profesională a implicat formarea a 191 de  
participanți, din care 161 au beneficiat de programe de specializare în domeniile Management cultural, Artele spectacolului și 
Biblioteconomie. Dintre participanți 30 au urmat programe de evaluare în domeniile Restaurării bunurilor culturale și Impresariat artistic. 

               
De la începutul noului mandat, 114 participanți au urmat cursurile de formare organizate de INCFC, dintre aceștia 68 au luat parte la 

programe de specializare în domeniile Management cultural, Patrimoniu cultural și Artele spectacolului, iar 46 au participat la programe 

de evaluare în domeniile Restaurării bunurilor culturale și Impresariat artistic. 

Statistica numărului de participanți la activitatea de formare pentru anul 2017 este prezentată succint în graficul care urmează: 
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B) Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia: 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.72/26.06.2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea 

Ministerului Culturii, s-a stabilit cadrul legal prin care Centrul de Pregătire Profesională în Cultură s-a reorganizat, ca urmare a comasării 

prin absorbție cu Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, care s-a desființat, și prin preluarea activității de atestare în 

domeniul monumentelor istorice de la Institutul Național al Patrimoniului, schimbându-și denumirea în Institutul Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală, instituție publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, finanțată din 

venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. 

Înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile entității rezultate din reorganizarea instituțiilor publice mai sus menționate, 

precum și alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare, s-au reglementat prin Hotărârea Guvernului 

nr.1069/11.12.2013, cu modificările și completările ulterioare. 

Pe tot parcursul anului 2017 și până la data redactării prezentului raport, Institutul s-a confruntat și se confruntă cu următoarele 

probleme: 

- până la finele anului 2017, situația clădirilor aflate în administrarea INCFC nu este rezolvată. În acest sens INCFC a depus 

demersurile necesare, solicitând Ministerului Culturii și Identității Naționale să-și exercite dreptul de proprietar și de a rezolva situațiile 

rezultate în urma litigiilor moștenite de la instituțiile comasate, înțelegând rațiunea stopării pierderilor financiare majore generate de 

clădirile aflate în administrarea INCFC, pentru care instituția nu are alocat buget și personal administrativ. Exercitarea de către 

Ministerul Culturii și Identității Naționale a dreptului de reprezentant al statului român şi proprietar al imobilelor date în administrarea 

INCFC și asumarea, împreună cu MFP, a deciziilor care să ducă la finalizarea litigiilor și stoparea pierderilor financiare majore 

determinate de aceste litigii costisitoare și care împiedică administrarea efectivă și valorificarea lor în conformitate cu prevederile legale;  

- în dimensionarea bugetelor viitoare, este necesar să se țină cont de sarcinile la nivel național și internațional alocate în perioada 

2017-2022 INCFC (CONTUL SATELIT pentru CULTURĂ, reprezentant pentru armonizarea indicatorilor UNESCO la nivel de țară, 

Responsabil cu realizarea profilului de țară pentru COMPENDIUM – Policies and Trends for Culture, grupuri de lucru în cadrul 

mecanismului de cooperare europeană ș.a.). 

 

1. adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la strategia culturală a autorității; 

INCFC are prin statut obligația de acoperire națională prin realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei 
permanente şi managementului în domeniul culturii, efectuate în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al 
persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice.  

Considerând necesitatea susținerii colaborării sistematice între rețeaua instituțiilor culturale publice și cea a organizațiilor private, 
instituții academice și științifice, precum și inițiative public-private care să sprijine inițiativele cultural-creative, ariile de competență ale 
INCFC se adresează deopotrivă sistemului public, cât și privat, independent. 
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Institutul contribuie la definirea și armonizarea continuă a cadrului de politici publice transversale culturii și la fundamentarea 
deciziilor asumate la nivelul Guvernului privind spijinirea sectoarelor culturale și creative (SCC). 

INCFC efectuează studii, cercetări, studii de impact, analize pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile 
Ministerului Culturii și Identității Naționale, colectează, gestionează şi analizează date statistice despre SCC din România, 
fundamentează politicile publice în domeniul culturii  şi elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale, în corelare cu alte 
strategii şi programe ale instituţiilor publice româneşti și ministerelor de resort.  

Prin Barometrul de Consum Cultural, publicație anuală recunoscută și asociată imaginii INCFC, institutul identifică, evaluează şi 
prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural la nivel național. 

O altă categorie de cercetări aplicate și exploratorii sunt studiile privind infrastructura sectorului cultural, economia culturii, 
sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural. În fapt, cartografierea sectorului cultural a fost dezvoltată constant și include 
la acest moment tehnici și instrumente moderne de colectare a datelor (platformă online), precum și exportul rezultatelor într-o formă 
grafică deosebită (hărți).  

Prin mandatul de reprezentare națională la Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe (Council of Europe & 
ERICarts Institute), Eurostat1 și mai nou UNESCO, activitatea de cercetare statistică a INCFC a fost promovată spre recunoașterea 
oficială, fapt confirmat și prin colaborarea cu INS pentru construirea Contului satelit privind cultura în România. Obiectivele Conturilor 
Satelit pentru Cultură2 sunt: 

 stabilirea legăturilor între cultură și restul sectoarelor economiei; 
 armonizarea indicatorilor de raportare la nivel Eurostat;  
 stabilirea impactului culturii asupra economiei (PIB-ului și VAB-ului);  
 monitorizarea eficientă a inputurilor și outputurilor financiare în conexiune cu instituțiile de cultură. 

Prima etapă a colaborării cu INS, a avut loc în anul 2016, prin realizarea Studiul privind inventarierea surselor de date și a 
indicatorilor din domeniul Conturilor Satelit de Cultură. 

În anul 2017, colaborarea cu INS a continuat, urmând să fie semnat un protocol de colaborare cu acesta. Pentru Contul Satelit 

de Cultură a avut loc activitatea de documentare, realizându-se o trecere în revistă a principalilor indicatori care vor compune Contul 

Satelit. Perioada de documentare a vizat metodologia de calcul a indicatorilor (cu referire în special la Valoarea Adăugată Brută, 

Personal, Comerţ Exterior, Cifră de Afaceri şi Profitabilitate), cât şi la investigarea modului de organizare a acestui cont în alte ţări. Au 

fost vizate ţările cu cercetarea cea mai aprofundată în acest domeniu, ca de exemplu Canada, Spania, Columbia, Chile sau Portugalia.  

2. orientarea activității profesionale către beneficiari  

Baza masei de potențiali beneficiari ai programelor de formare profesională la nivel național este extrem de mare, reprezentând nu 

numai angajații celor 12.500 instituții publice de cultură, la nivel național, ci și o categorie în creștere, de operatori culturali independenți.  

Tabelul de mai jos conține numărul de specialiști angajați pe cele mai importante tipuri de instituții care se regăsesc în grupul-ţintă al 

INCFC: 

                                                           
1 INCFC a fost desemnat ca organism responsabil pentru realizarea Contului satelit privind cultura prin Ordin MC nr. 2223/2015 
2 Conturile satelit sunt o modalitate descentralizată de raportare la nivel european implementat de EUROSTAT pentru a putea obține date comparabile de dezvoltare și evoluție la nivelul 

țărilor membre. Conturile satelit sunt specializate funcție de sectoare de activitate care nu se pot încă armoniza pe orizontală din pricina reglementărilor și particularităților: sănătate, 
tursim etc. 
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Tip instituţie Total număr de 

angajaţi 

la nivel naţional 

din care: % 

Total angajaţi de specialitate 

la nivel naţional 

Angajaţi de specialitate 

din total angajaţi 

Biblioteci 7.330 6.511 88,83% 

Muzee 6.589 3.505 53,19% 

Instituţii de concerte şi spectacole 11.701 7.150 61,11% 

TOTAL 25.620 17.166 67,00% 

Sursa de date: INS (seriile tempo), date la nivelul anului 2015 

Activitatea de formare profesională a fost planificată în 2017 pentru întâmpinarea nevoilor potențialilor cursanți: creșterea 
numărului de cursuri dedicate managementului cultural și patrimoniului cultural, precum și diversificarea ofertei.  

Pentru beneficiarii studiilor și cercetărilor statistice elaborate de INCFC nu am considerat necesară o monitorizare exhaustivă 
întrucât ele au fost solicitate de aproape toate autoritățile locale din țară, managerii de instituții, organizații culturale și de public 
interesat. Majoritatea publicațiilor au fost diseminate în cadrul evenimentelor de lansare și a Conferințelor Naționale dedicate 
Managerilor Culturali; iar toate studiile sunt disponibile în format electronic pe www.culturadata.ro  și sunt consultate periodic de 
profesioniști. Beneficiarii activității de cercetare și modalitatea în care aceștia pot utiliza studiile se regăsesc în cadrul fiecărui proiect 
prezentat la secțiunea E) a prezentului Raport.  
3.  analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

Direcțiile de acțiune s-au concentrat asupra cercetării și colectării informațiilor, mapării mediului cultural din românia, dar și pe 

asumarea unui rol activ în elaborarea, evaluarea și formularea metodologiilor de implementare a strategiilor și politicilor pentru cultură, 

sau armonizarea legislației specifice. 

O altă direcție importantă de acțiune enunțată și menținută pe toată perioada, de la asumarea mandatului de management și până în 

prezent, a fost de a construi o interfață pentru politicile publice sectoriale, generate de autoritatea centrală în folosul autorităților locale, 

a instituțiilor și organizațiilor culturale, precum și pentru a oferi o platformă de comunicare. Acest lucru s-a făcut atât prin cercetare, 

cât și prin programele de formare sau prin activitățile de armonizare a profesiilor. 

Specializarea și identitatea propusă pentru INCFC a presupus o creştere a organizației, combinată cu cheltuirea prudentă a fondurilor 

alocate, dar și parteneriate de durată cu instituții de prestigiu care să legitimeze și să susțină cercetarea și formarea într-un domeniu 

care nu va putea valorifica totdeauna datele obținute. 

Managementul pe care l-am propus a avut un caracter preponderent participativ, în sensul implicării în sistemul decizional al 

specialiștilor pro-activi și eliminării, pe cât posibil, a celor cu atitudine pasivă în raport cu performanțele și activitatea instituției. Cu 

toate acestea, trebuie să menționez că o fluctuație prea mare a personalului cauzată de salariile inadmisibil de scăzute a afectat 

negativ coeziunea echipelor de cercetare și formare, dar mai ales a supralicitat personalul administrativ prin desele concursuri de 

angajare deschise. 

Principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii au fost, conform planului de management: 

Misiunea asumată în mandatul precedent se continuă în cadrul actualului mandat, prin: 

http://www.culturadata.ro/
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-        dezvoltarea şi consolidarea unor baze de date privind infrastructura culturală pe tipuri de domenii/sub-domenii de activitate; 
-        armonizarea indicatorilor specifici, relevanți pentru cultură în colaborare cu orgnismele naționale abilitate (INS); 
-        maparea și identificarea Sectoarelor Culturale și Creative; 
-        armonizarea documentelor referitoare la strategiile culturii; 
-        studii de consum pentru verificarea eficacității ofertei; 
-        programe mai aplicate de formare pentru sectorul cultural pe arte și patrimoniu; 
-        elaborarea unor standarde ocupaționale și introducerea în COR a unor profesii din sfera culturală. 

 
C) Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna funcționare, 
după caz: 

1. Măsuri de organizare internă la nivelul Institutului pe parcursul anului 2017: 

 continuarea demersurilor necesare privind definitivarea procedurii de transfer a imobilelor aflate în administrarea INCFC, 

proprietate publică și privată a statului, către alte instituții cu necesar în acest sens; 

 continuarea demersurilor inițiate cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1069/2013 privind înființarea, 

organizarea și functionarea lnstitutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

211/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate 

în subordinea Ministerului Culturii, fiind propuse modificări și completări foarte importante cu privire la statutul și atribuțiile 

Institutului; 

 scoaterea la concurs a posturilor vacante, în conformitate cu legislația aplicabilă; 

 evaluarea personalului, ținând cont de dispozițiile deciziei nr.7/20.01.2017 cu privire la evaluarea anuală a personalului 

contractual din cadrul INCFC; 

 menținerea diligențelor la nivelul ordonatorului principal de credite cu privire la alocarea sediului INCFC, în București, bdul Unirii 

nr.22, sector 3; 

 majorarea salariului de bază lunar brut al personalului contractual, în conformitate cu prevederile HG nr.1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; 

 desemnarea persoanelor cu responsabilitatea introducerii/actualizării informațiilor RegProf, conform solicitării primite din partea 

Ministerului Educației Naționale-Baza de Date EU RegProf; 

 înființarea a 3 grupuri de lucru interne (la nivelul activității de cercetare, activității de formare profesională și activităților suport) 

având ca obiect identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției; 

 aprobarea Registrului riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere; 

 aprobarea Planului de integritate; 

 modificarea componenței Comisiei pentru stabilirea remunerațiilor acordate autorilor/ titularilor drepturilor de autor pentru 

cesiunea drepturilor de autor; 
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 auditarea activității de formare profesională, cu tema ”Evaluarea controlului intern în activitățile de planificare și administrare a 

cursurilor de formare și pregătire profesională pentru ocupaţii specifice domeniului culturii”, pentru perioada 01.07.2014 – 

31.12.2016; 

 înregistrarea în evidențele contabile a valorilor rezultate în urma reevaluărilor efectuate pentru imobilele aflate în administrarea 

INCFC; 

 desemnarea persoanelor responsabile la nivelul Institutului în contextul procesului de pregătire a Președinției române a 

Consiliului UE (vicepreședinte al Comitetului pentru Afaceri Europene, responsabil dosar Brexit și expert în cadrul procesului 

de gestionare a dosarului Brexit); 

 modificarea statului de funcții, în acord cu noile modificări și completări ale actelor normative de funcționare și organizare; 

 solicitarea deblocării celor 15 posturi vacante aflate la nivelul Institutului, conform Art.7 alin. (3) din OG nr.3/2017 privind unele 

măsuri pentru administraţia publică centrală; 

 pregătirea reorganizării INCFC, conform modificărilor și completărilor impuse de OMCIN nr.2870/2017; 

 organizarea activității la locul de muncă și instrucțiuni proprii de apărare – PSI; 

 instruirea periodică a salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă – SSM; 

 constituirea comisiei de preluare a unei părți din imobilul MFP 150136, proprietate publică a statului, în vederea administrării 

acestuia de către INCFC, conform HG nr.779/2017; 

 modificarea componenței comisiei de atestare în domeniul monumentelor istorice, cu atribuții în atestarea persoanelor fizice ce 

realizează activități de cercetare și inventariere a monumentelor istorice, proiectare, expertizare, verificare de proiecte, execuție 

a lucrărilor, dirigentare a lucrărilor în domeniul protejării monumentelor istorice; 

 modificarea componenței Consiliului Științific (de Specialitate) al Institutului, organism cu rol consultativ; 

 aprobarea normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul INCFC. 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne;  

Pe parcursul anului 2017 s-au depus mai multe propuneri și solicitări de modificare a unor acte normative incidente și/sau conexe 

activităților generale și specifice ale Institutului: 

 Continuarea demersurilor necesare, la nivelul ordonatorului principal de credite, cu privire la alocarea sediului oficial al INCFC, 

în locația în care funcționează efectiv din ianuarie 2015 - imobilul situat în București, Bdul Unirii nr.22, sector 3; 

 continuarea diligențelor la nivelul ordonatorului principal de credite pentru identificarea unei soluții, în vederea scoaterii de sub 

administrarea INCFC a clădirilor preluate de la instituțiile supuse reorganizarii, respectiv CPPC și CCCDC;  

Menționăm faptul că, deși Institutul a depus toate diligențele necesare și a acordat întreg sprijinul ordonatorului principal de credite 

pentru atingerea acestui obiectiv, până la data redactării prezentului raport (martie 2018), nu s-a comunicat instituției un răspuns clar 

și concis cu privire la stadiul actual al proiectului de hotărâre a Guvernului, ce are ca obiect preluarea de către Muzeul Național Peleș 

a dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Institutului Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală, și nici vreun răspuns cu privire la suplimentarea numărului de posturii, situație ce ne creează obligația 

de a asigura activitățile de ordin administrativ prin încheierea unor contracte de colaborare. 
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 măsuri interne menite să fluentizeze operațiunile birocratice.  

 evaluarea activității realizate sub regimul actelor normative de organizare și funcționare; 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, a depus la nivelul ordonatorului principal de credite, demersurile necesare 

pentru: 

 modificarea, completarea și actualizarea cadrului legal ce reglementa Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală, respectiv a Ordinului nr.2668/08.10.2014, - demers finalizat prin ordinul 

ministrului culturii nr.2870/2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală (modificare și completare ROF și organigramă) 

În urma acestor modificări și completări legislative, Institutul a demarat procesul de reorganizare, ca urmare a necesitații reîncadrării 

parțiale a personalului contractual conform noilor reglementări,  

 continuarea demersurilor înaintate ordonatorului principal de credite, cu privire la propunerea/proiectul de modificare a HG 

nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală (adresa 

nr. INCFC 3490/21.11.2016). 

Cronologia dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial la nivelul INCFC 

Pe parcursul anului 2017, la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, s-au elaborat și/sau aprobat următoarele 

modificări/completări de regulamente/proceduri/decizii etc., aferente desfășurării activităților generale și specifice (reglementări 

interne): 

 înființarea a 3 grupuri de lucru interne (la nivelul activității de cercetare, activității de formare profesională și activităților suport) 

având ca obiect identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul instituției; 

 aprobarea Registrului riscurilor și a Registrului vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere la nivelul INCFC; 

 aprobarea Planului de integritate; 

 modificarea componenței Comisiei pentru stabilirea remunerațiilor acordate autorilor/titularilor drepturilor de autor pentru 

cesiunea drepturilor de autor; 

 aprobarea Procedurii Operaţionale privind cercetarea disciplinară a personalului contractual din cadrul INCFC; 

 aprobarea Procedurii operaţionale privind consilierea etică a angajaților INCFC; 

 modificarea şi completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare INCFC (aprobat prin OMC nr. 2870/2017). 

 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere; 

Conform OUG 189/2008 cu modificările și completările ulterioare, conform HG 1069/2013 și a ROF INCFC atât Consiliul de specialitate 
(asimilat unui Consiliu Științific pentru a respecta prevederile legale din domeniul Cercetării), cât și Consiliul Administrativ au rol 
consultativ.  
Consiliul Administrativ, funcționează în baza deciziei managerului, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare și 

legislației în vigoare. 
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Principalele atribuții ale Consiliul administrativ sunt: 

a) în baza propunerilor formulate de manager, analizează și fundamentează programele și proiectele culturale anuale și de 

perspectivă ale Institutului; 

b) avizează programul anual de activitate al Institutului; 

c) pe baza proiectelor și programelor aprobate, dezbate și propune proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli al institutului; 

d) analizează execuția bugetului de venituri și cheltuieli cu privire la folosirea eficientă și eficace a fondurilor alocate, precum și 

utilizarea sumelor realizate din venituri extrabugetare și formulează propuneri, după caz, pe care le înaintează managerului; 

e) analizează și propune necesarul de investiții, reparații curente și capitale, de dotări independente, pe care le include în proiectul 

bugetului de venituri și cheltuieli și, după aprobarea acestuia, urmărește stadiul realizării; 

f) avizează Regulamentul intern al Institutului, pe care îl propune spre aprobare managerului; 

g) analizează și formulează propuneri pentru îmbunătățirea structurii organizatorice, a Regulamentului de organizare și 

funcționare și a statului de funcții ale Institutului; 

h) analizează și propune măsuri pentru perfecționarea, încadrarea și promovarea salariaților, potrivit legii; 

i) dezbate măsuri pentru organizarea eficientă a muncii, vizând studii și programe de perfecționare a activității; 

j) dezbate propunerile de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe și de casare a bunurilor materiale; 

k) analizează, dezbate și propune tarifele pentru activitățile prestate de Institut; 

l) dezbate orice alte probleme care se impun a fi rezolvate în realizarea obiectului de activitate al instituției, incluse pe ordinea de 

zi aprobată a ședințelor Consiliului administrativ; 

m) îndeplinește orice alte atribuții date în competenta sa, potrivit legii. 

Consiliul administrativ s-a întrunit trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori a fost necesar, în ședințe extraordinare, la 
propunerea managerului. 
În anul 2017, la nivelul Consiliului administrativ au avut loc 8 ședințe, ordinare și extraordinare, în vederea dezbaterii, revizuirii și 
avizării/aprobării deciziilor în acord cu programul de management aprobat.  
În vederea asigurării unui climat transparent față de deciziile luate la nivelul conducerii INCFC, de cele mai multe ori, la ședințele 

Consiliului administrativ au fost invitați și angajați/colaboratori ai Institutului, cu rol însemnat în activitatea curentă a instituției. 

Consiliul de Specialitate (Științific), funcționează în baza deciziei managerului. Consiliul de specialitate are misiunea de a stabili, 

documenta, implementa, menține și îmbunătăți sistemul de management al calității din institut și de a asigura coordonarea științifică a 

acestuia, și este alcătuit din maxim 9 membri (managerul – în calitate de președinte, reprezentanți din domeniul cercetării,  

reprezentanți din domeniul formării profesionale, reprezentanți din învățământul universitar, reprezentanți ai Ministerului Culturii). 

Componența actuală a Consiliului de Specialitate (Științific): 

a) dr. Carmen CROITORU, director general (manager) INCFC – Preşedinte al Consiliului Ştiinţific (de Specialitate); 
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b) prof.univ.dr. Vintilă MIHĂILESCU – profesor și specialist în antropologie culturală (SNSPA) - Membru al Consiliului Ştiinţific (de 
Specialitate); 
c) conf.univ.dr. Dumitru BORŢUN (SNSPA)  – Membru al Consiliului Ştiinţific (de Specialitate); 
d) prof.univ.dr. Alexandrina DEACONU, prodecan al Facultății Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine, Academia de 

Studii Economice București, specialist în managementul resurselor Umane - Membru al Consiliului Ştiinţific (de Specialitate); 
e) conf. dr. Petre MORTU, profesor la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti - Membru de onoare al 
Consiliului Ştiinţific (de Specialitate); 
f) prof.univ.dr. Doina BANCIU – Director General Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – Membru de onoare 
al Consiliului Ştiinţific (de Specialitate);  
g) dr. Anda Marinescu, Şef Serviciu Cercetare INCFC – Secretar științific al INCFC; 
h) dna. Manuèle DEBRINAY-RIZOS – Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific (de Specialitate) al INCFC. 
 

Principalele atribuții ale Consiliului de specialitate sunt următoarele: 

a) formulează propuneri și recomandări privind strategia managerială în domeniul cercetării și formării; 

b) formulează propuneri pentru optimizarea implementării planului de management; 

c) formulează recomandări pentru planificările anuale privind activitățile specifice ale Institutului; 

d) avizează planul de marketing; 

e) face propuneri și recomandări pentru încheierea unor parteneriate sau acorduri de cooperare cu instituții și organizații de 

prestigiu din țară și străinătate; 

f) sprijină activitățile menite să ducă la îmbunătățirea imaginii publice a Institutului; 

g) îndeplinește orice alte atribuții date în competența sa, potrivit legii. 

Consiliul de specialitate se întrunește de două ori pe an, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în ședințe  extraordinare, 

la propunerea managerului. 

4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancționare); 

4.1. Situația posturilor 

Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a funcţionat în anul 2017 având la bază un număr de 41 posturi, dintre care 

8 funcţii de conducere şi 33 funcţii de execuţie, şi o structură organizatorică formată din 1 direcție generală, 2 direcții, 1 director adjunct, 

3 servicii și 17 compartimente, conform OMC nr.2258/14.04.2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, 

nr.2668/2014, și statului de funcții valabil de la data de 15.05.2017. 

În conformitate cu prevederile:  

- OUG nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, așa cum a fost aprobată prin 

Legea nr.211/2016; 

- HG nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, cu 

modificările și completările ulterioare;  
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- OMC nr.2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală, cu modificările și completările ulterioare (OMC nr.2258/2016); 
- OMCIN nr. 2870/2017 privind modificarea și completarea OMC nr.2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare (OMC nr.2258/2016), 

Institutul a inițiant procesul de reorganizare parțială, sub următoarea structură: 

 Structura înaintea reorganizării Structura după reorganizare 

Funcţii de conducere 8 5 

Funcţii de execuţie 33 36 

Ținând cont de: 

 prevederile Legii nr.211/09.11.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2013 privind reorganizarea unor 
instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii; 

 noul proiectul de management aprobat pentru perioada 20.09.2017-20.09.2022, conform Contractului de management nr. 
88/20.09.2017, încheiat între doamna dr. Carmen Croitoru, manager al Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturalã 
şi ordonatorul principal de credite, Ministrul Culturii și Identității Naționale; 

 prevederile H.G. nr.779/26.10.2017 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea 
Ministerului Culturii și identității Naționale în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și pentru 
modificarea art.1 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Naţional 
pentru Cercetare şi Formare Culturală; 

 noul stat de funcții valabil de la data de 29.12.2017, comunicat de Serviciul Resurse Umane al Ministerului Culturii și Identității 
Naționale sub nr.3159/08.01.2018; 

 cerințele fiecărui post așa cum au fost stabilite și aprobate prin fișele de post, modificate și completate în concordanță cu noile 
reglementări ce privesc organizarea și funcționarea Institutului, 
Reîncadrarea personalului contractual din cadrul Institutului, s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii-cadru 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradații corespunzătoare vechimii în 

muncă. 

Nivelul de salarizare al personalului contractual, a fost stabilit conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și 

completările ulterioare, după cum urmează: 

 Art.10: 
(1) Salariile de bază sunt diferenţiate pe funcţii, grade/trepte şi gradaţii. 
(2) Fiecărei funcţii, fiecărui grad/treaptă profesională îi corespund 5 gradaţii.  
(3) Salariile de bază prevăzute în cadrul Legii-cadru 153/2017 pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0. 
(4)Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, 
calculate la salariul de bază avut la data îndeplinirii condiţiilor de trecere în gradaţie şi incluse în acesta, sunt următoarele: 
a) gradaţia 1 - de la 3 ani la 5 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul 
salariu de bază; 
b) gradaţia 2 - de la 5 ani la 10 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul 
salariu de bază; 
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c) gradaţia 3 - de la 10 ani la 15 ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul 
salariu de bază; 
d) gradaţia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând 
noul salariu de bază; 
e) gradaţia 5 - peste 20 de ani - şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul 
salariu de bază. 
(5) Gradaţia obţinută se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au împlinit condiţiile de acordare. 
(6) Salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la alin. (4), corespunzător gradaţiei deţinute. 

 Art.14: 
(1) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlul ştiinţific de doctor în cuantum de 
50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine 
titlul.  
(2) În situaţia cumulului de funcţii, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, numai de către angajatorul unde beneficiarul 
are funcţia de bază declarată. 

 Art.15: 
Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a 
salariului de bază cu 10%. 

 Art.19: 
(1) Salariul de bază pentru funcţiile de conducere se stabileşte de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, 
complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate. 

Luând în considerare faptul că nivelul de salarizare precizat în cadrul anexelor I-VIII din Legea-cadru nr.153/2017, este aplicabil 
începând cu anul 2022;  

Ținând cont de caracterul unic al activității instituției noastre, ceea ce nu permite asimilarea nivelului de salarizare cu 
funcțiile de același fel din cadrul altor instituții publice de cultură aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității 
Națiionale, instituții care să aibă același scop, să îndeplinească aceleași funcții și atribuții, respectiv să fie la același nivel de 
subordonare din punct de vedere financiar, conform criteriilor cumulative reglementate la art. 19 alin. (1) din lege; 

Nivelul de salarizare, atât pentru funcțiile de execuție, cât și pentru funcțiile de conducere, pentru personalul numit/încadrat în 
cadrul INCFC pe alte funcții decât cele deținute până la momentul reorganizării, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau 
în grade/trepte profesionale, a fost realizat în conformitate cu prevederile art.39 alin. (2), prin înmulțirea coeficientului prevăzut 
în anexele Legii-cadru cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare (1.900 lei, conform H.G. nr.846/2017), 
la care s-au aplicat, după caz, prevederile art.10 privind gradația corespunzătoare vechimii în muncă, cu consecința stabilirii 
inaplicabilității dispozițiilor alin. (2) al art. 19 în speță. 

 Pentru personalul contractual numit/încadrat în cadrul INCFC pe aceleași funcții deținute anterior reorganizării, nivelul 
de salarizare prezentat în cadrul Anexei 1 a fost stabilit în concordanță cu prevederile art.38 alin.(3) din Legea-cadru, conform 
cărora, începând cu data de 01.01.2018, cuantumul brut al salariilor de bază precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, şi 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut de care beneficiază personalul 
plătit din fonduri publice, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la 
art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 
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Menționez faptul că, sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate 
de personalul contractual al INCFC, astfel cum sunt stabilite prin prevederile Legii nr.227/2015 - Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri 
publice potrivit art.38 alin.(3) lit.a) din Legea-cadru. 
 

4.2. Concursuri 

Pe parcursul anului 2017, la nivelul Institutului, s-au organizat/definitivat următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor vacante: 

a) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător științific, bază, în cadrul Direcției cercetare, Serviciul Cercetare, 

Compartimentul studii, cercetări, analize, organizat în perioada 12.12.2016-06.02.2017.  

b) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, bază, în cadrul Direcției cercetare, Serviciul 

Cercetare, Compartimentul Cont Satelit-baze de date în cultură, organizat în perioada 16.12.2016-06.02.2017.  

c) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare științifică, bază, în cadrul Direcției cercetare, Serviciul 

Cercetare, Compartimentul studii, cercetări, analize, organizat în perioada 16.12.2016-06.02.2017. 

d)  Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic, gradul IA, în cadrul Compartimentului Juridic, organizat în perioada 

14.03.2017-18.04.2017. 

e) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert, gradul I, în cadrul Serviciului Marketing, Comunicare, Publicații și IT, 

organizat în perioada 14.03.2017-18.04.2017. 

f) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef serviciu, gradul II, în cadrul Direcției Formare Profesională-Serviciul Formare 

Profesionala, organizat în perioada 14.03.2017-18.04.2017. 

g) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist, gradul I, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, organizat 

în perioada 14.03.2017-24.04.2017. 

h) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist specialist, gradul IA, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, 

organizat în perioada 14.03.2017-24.04.2017. 

i) Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist specialist, gradul IA, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, 

organizat în perioada 14.03.2017-24.04.2017. 

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile OG nr.3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală, dar și 

ca efect al întârzierii aprobării/avizării proiectul de modificare a HG nr.1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, la nivelul Insitutului s-a suspendat orice procedură de ocupare prin concurs 

sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, iar în acest sens am înaintat ordonatorului principal de credite solicitare cu 

privire la necesitatea deblocării celor 15 posturi vacante aflate la nivelul Institutului, conform Art.7 alin. (3) din OG NR.3/2017 privind 

unele măsuri pentru administraţia publică centrală. 

4.3 Evaluarea și promovarea personalului contractual  

Ținând cont de dispozițiile deciziei managerului INCFC nr.7/20.01.2017, în perioada 01.02.2017-28.02.2017, s-a realizat evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Institutului, pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016, în 
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conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, promovarea și avansarea 

personalului contractual în cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, precum și din cadrul unităților care 

funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Patrimoniului Național ori în coordonarea ministrului culturii și patrimoniului național, 

aprobat prin HG nr.763/2010. 

Luând în considerare gradul de realizare a obiectivelor individuale stabilite, notarea criteriilor de evaluare a performanței profesionale 

individuale precum și recomandările/propunerile formulate de evaluatori cu privire la necesitățile de formare profesională pentru 

perioada următoare, calificativul general al Institutului, stabilit ca medie aritmetică a notelor obținute, cuprins între 4.01-5,00, atinge 

nivelul maxim (foarte bine). 

În anul 2017, promovarea personalului contractual al INCFC s-a realizat asigurând evoluția în carieră, prin trecerea în 

gradația/gradul/treapta de încadrare superioară/superior ori într-o funcție superioară, pentru angajații ce au îndeplinit condițiile impuse 

de legislația aplicabilă în materie. 

4.4 Sancțiuni disciplinare aplicate  

Pe parcursul anului 2017, la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, s-au aplicat următoarele: 

a) Având în vedere dispozițiile deciziei nr.39/24.03.2016 și nr.40/24.03.2016, în temeiul prevederilor art.248 alin.3 din Legea 

nr.53/2003-Codul Muncii, republicat, coroborate cu prevederile art.50 alin.1 și 2 din Regulamentul Intern al INCFC, s-a constat 

radierea de drept a sancțiunii disciplinare pentru cei doi angajați ai Institutului (decizia nr.48/27.03.2017) 

b) Având în vedere adresa Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Bucureşti înregistrată sub nr. 

3249/INCFC/02.10.2017 - pct. 2, având ca obiect justificarea înregistrării direct pe cheltuieli a plății sumei totale de 48.747 lei, 

reprezentând despăgubiri stabilite prin Decizia civilă nr. 5186/18.12.2015, pronunțată în Dosarul nr. 11593/3/2014, de Curtea 

de Apel București, Secția a VII-a pentru Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, s-a constitui Comisia de cercetare 

administrativă din cadrul Institutului, pentru analiză și soluționare – procedură în urma consultării conținutului procesului verbal 

al Comisiei de cercetare administrativă nr.4193/08.12.2017 și al clarificărilor oferite, membrii Consiliului Administrativ, au 

aprobat în unanimitate, procesul verbal mai sus menționat și implicit darea la scădere a valorii pagubei produse prin fapte sau 

împrejurări pentru care nu se stabilește răspunderea patrimonială, conform prevederilor OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, pct.46 

alin.3.  

4.5 Încetarea/suspendarea rapoartelor de muncă  

A. În cursul anului 2017, au fost încetate următoarele rapoarte de muncă: 

Nr./data 
contract 

 Funcție 
angajat 

Data încetării 
activitătii 

Observații 

12/15.03.2006 Referent (M) 01.03.2017 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.56 alin.1 lit.c) din Legea nr. 53/2003 - 

Codul Muncii, republicat, cu achitarea tuturor drepturilor salariale cuvenite până la aceea dată. 

8/01.07.2015 Expert (S) 15.06.2017 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicat, cu achitarea tuturor drepturilor salariale cuvenite până la aceea dată. 
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25/01.03.2010 Consilier(S) 31.08.2017 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul 

Muncii, republicat, cu achitarea tuturor drepturilor salariale cuvenite până la aceea dată. 

 

B. În cursul anului 2017, au fost suspendate următoarele rapoarte de muncă: 

Nr./data 
contract 

 Funcție angajat Perioada suspendării 
activitătii 

Observații 

14/14.01.2016 Cercetător științific 

gradul II (S) 

15.07.2017-15.01.2018 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.54 din Legea nr. 

53/2003 - Codul Muncii, republicat 

13/12.01.2016 Cercetător științific 

gradul I (S) 

23.08.2017-02.10.2017 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.54 din Legea nr. 

53/2003 - Codul Muncii, republicat 

18/13.07.2016 Cercetător științific 

gradul II (S) 

15.09.2017-15.03.2018 Contractul individual de muncă încheiat, a încetat în temeiul art.54 din Legea nr. 

53/2003 - Codul Muncii, republicat 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/defuncționalizări ale spațiilor; 

Imobilele (clădiri și terenuri) aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală sunt prezentate în Anexa 

nr. 6 – Imobile. 

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor organisme de control în perioada 
raportată; 

Compartimentul de audit intern, funcțional la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din data de 06.06.2016 

(după ocuparea postului de auditor prin concurs). 

Conform Planului de audit public intern pentru anul 2017, actualizat, înregistrat  sub nr.4001/23.11.2017, la nivelul Institutului s-au 

realizat următoarele misiuni de audit intern: 

1. Misiune de asigurare “Evaluarea controlului intern în activitățile de planificare și administrare a cursurilor de formare 

profesională”  

S-a abordat domeniul uneia dintre funcţiile principale și specifice ale INCFC  

Perioada supusă auditării: 01.07.2014 – 31.12.2016. 

Scopul misiunii de audit public intern a fost de a furniza conducerii INCFC o asigurare rezonabilă cu privire la existenţa şi funcţionarea 
sistemului de control intern managerial în procesele de planificare și administrare a cursurilor de formare și pregătire profesională 
pentru ocupaţii specifice domeniului culturii, capacitatea acestuia de a contribui la atingerea obiectivelor generale ale instituției, oferind 
recomandări pentru eliminarea neconformităților constatate, diminuarea unora dintre riscurile identificate.  

S-au identificat unele neconformități și s-au emis recomandări care să contribuie la implementarea standardelor controlului intern, a 
cerințelor generale ale acestora.  

Recomandările au vizat îmbunătăţirea elementelor principale ale entității, conform prevederilor Codului controlului intern managerial la 
entitățile publice, aprobat prin OSGG nr. 400/2015 și anume: 

 Mediul de control: organizarea și dimensionarea fiecărui compartiment pe baza analizei postului, revizuirea permanentă a fișelor 
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de post, delegarea atribuțiilor, asigurarea îmbunătățirii competențelor profesionale ale angajaților; 

 Performanţe şi managementul riscului: definirea, comunicarea și urmărirea realizării obiectivelor determinante și complementare 
ale Institutului, planificarea activităților și a resurselor necesare, monitorizarea performanţelor pentru fiecare obiectiv şi activitate, 
instituirea şi aplicarea unui management al riscurilor adecvat obiectivelor și etapelor proceselor specifice;  

 Activităţile de control: identificarea și inventarierea tuturor activităților/operațiunilor procedurabile; elaborarea și/sau revizuirea 
procedurilor formalizate; comunicarea, urmărirea și supravegherea; măsuri care să asigure continuitatea activităţii; 

 Informarea şi comunicarea: stabilirea tipurilor de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele, destinatarii acestora; inițierea 
și dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă; organizarea şi administrarea procesului de arhivare a 
documentelor, controlul asupra ciclului complet de viaţă al acestora şi accesibilitatea conducerii şi angajaţilor INCFC, precum şi 
terţilor abilitaţi; 

 Evaluarea periodică a stadiului implementării și funcționării controlului intern managerial și identificarea măsurilor pentru 
îmbunătățirea acestuia, după caz.   
2. Misiune de asigurare “Analizarea tuturor situațiilor de exercitare a controlului financiar preventive propriu” – pentru 

perioada 01.01.2017-30.09.2017, organizată 11.10.2017-15.11.2017, misiune fără recomandări; 

3. Misiune de consiliere “Controlul intern managerial – instrument esenţial al managementului”, conform OSGG 

nr.400/2015, în vederea facilitării înțelegerii și aplicării prevederilor legale.  

Perioada supusă auditării : 2017 
Scopul misiunii a fost de furniza conducătorului INCFC, managementului de linie și angajaților, informații și soluții cu privire la controlul 
intern managerial, la modul de implementare, organizare și funcționare al acestuia în concordanţă cu obiectivele instituției și ale 
managerului, cu prevederile OSGG nr. 400/2015, precum și pentru realizarea autoevaluării gradului de implementare a standardelor 
controlului intern managerial la 31.12.2017.  
Totodată, misiunea a pus la dispoziția managerului INCFC informațiile necesare elaborării ”Raportului anual asupra sistemului de 
control intern managerial la data de 31 decembrie 2017”. 
Misiunea  a vizat și îndeplinirea uneia dintre măsurile dispuse de Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 99/06.11.2017, privind 

implementarea tuturor standardelor controlului intern managerial.  

S-au identificat unele neconformități și s-au emis recomandări privind organizarea și funcționarea Comisiei de monitorizare, 

evidențierea cadrului procedural de exercitare al atribuțiilor structurilor organizatorice, asigurarea transparenței și 

responsabilității deciziilor luate în cadrul Comisiei, a informării permanente a tuturor anagajaților și a înțelegerii privind 

conceptul, principiile și modul de funcționare al sistemului de control intern managerial, documentele elaborate de aceasta; 

Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial, rolul și analiza stadiului realizării acestuia; organizarea și 

funcționarea Echipei de Gestionarea a Riscurilor(E.G.R.), întocmirea registrelor de riscuri la nivelul fiecărei structuri 

organizatorice; reguli generale și specifice pentru completarea Chestionarului de autoevaluare și realizarea autoevaluării 

gradului de implementare a standardelor controlului intern managerial la 31.12.2017. 

În perioada 11.09.2017-13.10.2017 Intitutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală a fost supus unui control din partea Curţii 

de Conturi a României – Camera de Conturi Bucureşti.  

Examinând deficiențele constatate în Raportul de control nr.2443/Ds.92/13.10.2017, încheiat de Curtea de Conturi a României – 

Camera de Conturi București în urma acțiunii “Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al 
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statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”, efectuate la Institut, managerul a decis aplicarea 

următoarelor măsuri interne:  

1. Implementarea tuturor standardelor de control intern managerial, precum și monitorizarea sistemului de control intern și a 

elementelor sale, conform prevederilor OSGG nr.400/2015, astfel încât acesta să funcționeze eficient (Termen – 30.03.2018); 

2. Organizarea și efectuarea inventarierii în anul 2017, a tuturor elementelor patrimoniale, în conformitate cu prevederile OMFP 

nr.2861/2009 (Termen – 31.12.2017); 

3. Efectuarea cercetării administrative pentru analizarea cauzelor și împrejurărilor care au condus la plata sumei de 48.747 lei 

stabilite de instanțele judecătorești în sarcina institutului (Termen-30.03.2018); 

4. Întocmirea documentației cadastrale și întreprinderea demersurilor legale în vederea înscrierii în cartea funciară a celor 6 

imobile,  Vila 14, Vila 15, Vila 16, 2 magazii și imobilul situat in București, intr. Iulia Hasdeu (Termen-30.06.2018); 

5. Analizarea economicității și eficienței utilizării fondurilor publice și administrării patrimoniului, inclusiv a modului de exploatare 

a imobilelor aflate în administrare, astfel încât să respecte principiile bunei gestiuni financiare în utilizarea fondurilor publice, 

precum și în ceea ce privește maximizarea veniturilor proprii (Termen – 30.06.2018); 

6. Extinderea verificărilor asupra plăților efectuate către colaboratori, de la articolele 20.16 - Studii și cercetări și 20.30.30-Alte 

cheltuieli cu bunuri și servicii (Termen – 30.06.2018). 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 
Situaţiile financiare constituie sursa de informaţie cea mai sistematică şi mai completă pentru activitatea de analiză, conducere 

şi control. În acelaşi timp dat fiind faptul că ele reflectă modul de cheltuire şi utilizare a resurselor financiare, reprezintă o sursă 

importantă de date şi pentru imaginea generală a eficienței managementului. 

INCFC este o instituţie publică cu personalitate juridică, ce posedă un ansamblu de bunuri corporale şi necorporale necesare 

desfăşurării activităţii social - economice, bunuri din a căror utilizare şi gestionare rezultă drepturi şi obligaţii cu valoare economică. 

Cuantificarea patrimoniului, atât la nivel global, cât şi la nivel structural, se realizează prin bilanţ contabil. Bilanţul evidenţiază în 

etalon monetar echilibrul dintre bunurile economice şi sursele lor de finanţare, precum şi rezultatele activităţii. 

Contabilitatea Institutului este condusă potrivit Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu respectarea principiului prudenței 

și continuității și a regulilor și metodelor contabile prevăzute de reglementările în vigoare și este bazată pe contabilitatea 

angajamentelor, cu respectarea OMFP nr.4160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile, și Ordinului 

nr.1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice 

la 31.12.2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității. 

INCFC întocmește trimestrial şi anual situaţii financiare în care se reflectă situaţia patrimoniului şi rezultatele activităţii, a execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli. Situaţiile financiare sintetizează indicatori de bază ai activităţii contabile, statistice şi tehnic operative 

şi au un caracter unitar din punct de vedere al structurii şi conţinutului. 

Elementele prezentate în situaţia financiară anuală sunt recunoscute şi evaluate în conformitate cu principiile generale prevăzute: 
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1. Principiul continuităţii activităţii - entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.  

2. Principiul permanenţei metodelor - politicile contabile şi metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu 

financiar la altul. 

3. Principiul prudenţei.  

3.1. La întocmirea situaţiei financiare anuale, recunoaşterea şi evaluarea au fost  realizate pe o bază prudentă şi, anume: 

a) în contul de profit şi pierdere a fost inclus numai excenentul/deficitul realizat la data bilanţului; 

b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent, chiar dacă acestea devin 

evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; 

c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit. Înregistrarea ajustărilor pentru 

depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului 

de profit şi pierdere. 

3.2. Activele şi veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile şi cheltuielile, subevaluate. 
4. Principiul contabilităţii de angajamente.  

Efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsură 

ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale 

perioadelor aferente. 

S-a ţinut cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plăţii 

cheltuielilor. Astfel, se vor evidenţia în conturile de venituri şi creanţele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul 418 
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"Clienţi - facturi de întocmit"). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă 

livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoţire a mărfii, situaţii de lucrări etc.). 

5. Principiul intangibilităţii - Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere 

al exerciţiului financiar precedent.  

6. Principiul evaluării - Componentele elementelor de active şi de datorii trebuie evaluate separat. 

7. Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de active şi datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli 

este interzisă.Toate creanţele şi datoriile au fost înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de documente justificative oferindu-

se astfel o imagine fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă 

drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate acestor operaţiuni. 

 

 

 

 

 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei raportate; 

1.1. INFLUENȚELE ASUPRA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  

Evoluţia bugetului de venituri şi cheltuieli al INCFC pentru perioada raportată, este ilustrată în tabelul de mai jos, informaţii din 

care putem concluziona următoarele: 

DENUMIRE INDICATOR BUGET ANUAL FINAL 
(LEI) 

TOTAL  INCASARI 
VENITURI/ PLATI 
CHELTUIELI (LEI) 

BUGET TRIM. 
IV (LEI) 

INCASARI VENITURI/ PLATI 
CHELTUIELI AFERENTE TRIM. 

IV (LEI) 

TOTAL VENITURI 5,686,000 5,205,291 2,460,000 2,104,514 

Venituri proprii 1,446,000 1,044,011 486,000 209,234 

Subventii de la alte administratii (MCIN) 4,240,000 4,161,280 1,974,000 1,895,280 

  

TOTAL CHELTUIELI 5,686,000 5,205,291 2,460,000 2,354,023 

Cheltuieli de personal 896,000 828,425 261,000 206,834 

Bunuri si servicii 4,790,000 4,376,866 2,199,000 2,147,189 

Perioada raportată reprezintă 43,26% din prevederile bugetului anual final, respectiv 33,61% din veniturile proprii şi 46,56% din 

subvenţia de la bugetul de stat. Dacă la veniturile proprii prevederile bugetare nu diferă cu mult faţă de media de 25% aferentă unei 

repartiţii uniforme, la subvenţia alocată de la bugetul de stat prin MCIN se observă o creştere a fondurilor alocate în ultimul trimestru 

2017 prin rectificarea bugetară operată. 

Creşterea veniturilor proprii în perioada raportată se datorează veniturilor din cercetare, respectiv fondurile încasate pentru 

Situaţiile financiare anuale se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor 

în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare care includ politici 

contabile şi note explicative, proces verbal de inventariere. 
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realizarea Studiului de consum cultural la nivelul judeţului Gorj la comanda Şcolii Populare de Artă Târgu-Jiu. 

Similar, la bugetarea cheltuielilor, perioada raportată a reprezentat 43,26% din bugetul total anual influenţă datorată titlului 20 - 

Bunuri şi servicii (45,91% din bugetul total anual final). Atât prevederile cât şi plăţile aferente titlului 10 - Cheltuieli de personal au fost 

în marja celor 25% conform unei repartiţii bugetare uniforme (prevederi 29,31%, iar cheltuieli 24,97%). 

Faptul că plăţile aferente trim. IV au reprezentat 49,06% din totalul cheltuielilor anuale este datorat închiderii în trim. IV a 

proiectelor majore de cercetare (ex. BCC 2017), precum şi suplimentării bugetului cu ocazia rectificării pentru plata unor executări 

aferente imobililor administrate de către INCFC, imobile aflate pe terenuri private a căror privare de folosinţă a dus la despăgubiri 

stabilite de instanţă. 

În anul 2017, realizarea bugetului de venituri a fost de 91,55% (încasări faţă de prevederi), din care 72,20% realizare la nivelul 

veniturilor proprii şi 98,14% realizare la nivelul subvenţiei alocate de către MCIN. 

Într-o analiză similară, prevederile aferente trim. IV au fost realizate la un nivel de 85,55% din care 43,05% realizare venituri 

proprii şi 96,01% realizare subvenţie bugetată. Procentul aparent redus în realizarea veniturilor proprii este explicat de reducerea 

încasărilor din activitatea de formare culturală (147.080 lei încasaţi faţă de 444.000 lei previzionaţi) datorită reducerii activităţii pe 

perioada controlului Curţii de conturi (octombrie-decembrie). 

Execuţia cheltuielilor totale aferente anului 2017 a fost de 91,55%. 

Cheltuielile realizate în trim. IV reprezintă 95,69% din secţiunea de cheltuieli din bugetul final, din care la titlul 10 - Cheltuieli de 

personal execuţia cheltuielilor a fost de 79,25%, iar la titlul 20 - Bunuri şi servicii de 97,64%. 

Tabel: Analiza veniturilor proprii 
DENUMIRE INDICATOR COD PREVEDERI 

BUGETARE 

DEFINITIVE 

PREVEDERI 

BUGETARE LA DATA 

DE 30.09.2017 

PREVEDERI 

TRIM. IV 

% din 

total 

buget 

INCASARI 

REALIZATE 

TOTAL AN 

INCASARI 

REALIZATE LA 

30.09.2017 

INCASARI 

REALIZATE IN 

TRIM. IV 

TOTAL VENITURI 000 5.686.000 3.226.000 2.460.000 43,26% 5.205.291 3.100.777 2.104.514 

VENITURI PROPRII 0000 1.446.000 960.000 486.000 33,61% 1.044.011 834.777 209.234 

C1. VENITURI DIN 

PROPRIETATE 

30. 38.000 19.000 19.000 50,00% 37.636 35.482 2.154 

Alte venituri din 

concesiuni si inchirieri 

de catre institutiile 

publice 

30.05.30 38.000 19.000 19.000 50,00% 37.636 35.482 2.154 

C2. VANZARI DE 

BUNURI SI SERVICII 

33. 1.408.000 941.000 467.000 33,17% 1.006.375 799.295 207.080 

Venituri din organizarea 

de cursuri de calificare si 

conversie profesionala, 

specializare si 

perfectionare 

33.17 1.310.000 860.000 444.000 33,89% 946.375 799.295 147.080 

Venituri din cercetare 33.20 98.000 75.000 23.000 23,47% 60.000   60.000 
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Alte venituri din prestari 

de servicii si alte 

activitati 

33.50   6.000 0         

SUBVENTII DE LA ALTE 

ADMINISTRATII 

43. 4.240.000 2.266.000 1.974.000 46,56% 4.161.280 2.266.000 1.895.280 

SUBVENTII PENTRU 

INSTITUTII PUBLICE 

43.09 4.240.000 2.266.000 1.974.000 46,56% 4.161.280 2.266.000 1.895.280 

Pentru perioada raportată, structura veniturilor estimate şi efectiv încasate, este prezentată în cadrul graficului de mai jos (sume 
absolute, în lei): 

 
 

1.2. STRUCTURĂ CHELTUIELI 

La nivelul anului 2017, cheltuielile sunt grupate după natura activităţii instituţiei și după scopul căruia îi sunt afectate. Această 

grupare poartă denumirea de clasificaţie economică şi împarte cheltuielile în: 

A. Cheltuieli curente, care la rândul lor se compun din: 

A.1. Cheltuieli de personal 

A.2. Cheltuieli bunuri și servicii (A2.1. cheltuieli cu caracter funcțional și de întreținere, A2.2. cheltuieli cu materiale cosumabil, 

A2.3. cheltuieli aferente contractelor încheiate în baza codulul civil și a legii 8/1996) 

B. Cheltuieli de capital 

În tabelul de mai jos sunt prezentate, în lei, sumele aferente atât anului 2017, cât şi perioadei de raportare, respectiv: 

DENUMIRE INDICATOR COD 
INDICATOR 

BUGET 
FINAL 2017 

PLĂȚI 
TOTALE 2017 

%(REALIZARE 
BUGET TOTAL) 

PLĂȚI 
TRIM. IV 

% DIN 
TOTAL  AN 

TOTAL CHELTUIELI  5.686.000 5.205.291 91,55% 2.354.023 45,22% 

  CHELTUIELI CURENTE  5.686.000 5.205.291 91,55% 2.354.023 45,22% 

 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 896.000 828.425 92,46% 206.834 24,97% 
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 Cheltuieli salariale în 
bani (salarii de bază) 

10.01 734.000 676.131 92,12% 168.737 24,96% 

 Contribuții 10.03 162.000 152.294 94,01% 38.097 25,02% 

BUNURI ȘI SERVICII 20 4.790.000 4.376.866 91,38% 2.147.189 49,06% 

 Furnituri de birou 20.01.01 101.000 100.596 99,60% 71.655 71,23% 

  Materiale pentru 
curățenie 

20.01.02 30.000 13.758 45,86% 5.283 38,40% 

utilități Încălzit, iluminat și 
forță motrică 

20.01.03 35.000 34.989 99,97% 7.258 20,74% 

Apă, canal și 
salubritate 

20.01.04 5.000 4.528 90,56% 985 21,75% 

 Poștă, telecomunicații, 
radio, TV, internet 

20.01.08 110.000 107.158 97,42% 18.511 17,27% 

 Materiale și prestări de 
servicii cu caracter 
funcțional 

20.01.09 395.000 297.891 75,42% 100.345 33,69% 

 Alte bunuri și servicii 
pentru întreținere și 
funcționare 

20.01.30 914.000 799.723 87,50% 370.142 46,28% 

 Reparații curente 20.02 5.000 3.600 72,00% 0 0,00% 

  Bunuri de natura 
obiectelor de inventar 

20.05 52.000 793 1,53% 1 0,13% 

deplasări  Deplasări interne, 
detașări, transferări 

20.06.01 9.000 7.656 85,07% 0 0,00% 

Deplasări în străinătate 20.06.02 73.000 71.956 98,57% 24.473 34,01% 

 Cărți, publicații și 
materiale documentare 

20.11 50.000 18.495 36,99% 0 0,00% 

 Consultanță și 
expertiză 

20.12 84.000 77.174 91,87% 25.780 33,41% 

 Pregătire profesională 20.13 2.000 2.000 100,00% 1.278 63,90% 

  Studii și cercetări 20.16 850.000 784.279 92,27% 476.876 60,80% 

executări Cheltuieli judiciare 20.25 31.000 15.230 49,13% 15.230 100,00% 

Chirii  20.30.04 544.000 543.343 99,88% 543.343 100,00% 

program 
minimal 

Alte cheltuieli cu bunuri 
și servicii 

20.30.30 1.500.000 1.493.697 99,58% 486.029 32,54% 

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0   0   

Se observă corelarea execuţiei cheltuielilor cu realizarea veniturilor, în mod evident nivelul cheltuielilor realizate fiind direct 
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dependent de nivelul veniturilor (subvenţie de la buget şi venituri proprii) încasate. 

Plățile aferente trim. IV 2017 au reprezentat 45,22% din plățile aferente întregului an, în principal datorită următoarelor aspecte: 

1. Studiile și cercetările aferente programului minimal au fost finalizate în trim. IV și implicit, plățile pentru acestea au fost 

realizate în perioada raportării, cea mai reprezentativă plată singulară fiind aferentă serviciilor de sondaj pentru Barometrul 

de Consum Cultural 2017 (83.300 lei) 

2. În trim. IV am primit suma de 544.000 lei pentru plata parțială a executărilor moștenite pentru imobilele aflate în adminstrare 

în jud. Prahova, orașul Sinaia.  

Structura cheltuielilor aferente trim. IV a fost următoarea: 

 8,78% cheltuieli de personal 

 91,22% cheltuieli cu bunuri și servicii 

Nu au fost alocate fonduri pentru cheltuieli de capital. 

În trimestrul IV, salariile angajaţilor INCFC au reprezentat 

81,58% din totalul cheltuielilor de personal, iar contribuţiile 

18,42%. 

În cadrul titlului 20 Bunuri și servicii, cea mai mare pondere a plăților au avut-o cheltuielile pentru plata executărilor moștenite, 

respectiv 548.573 lei (15.230 lei cheltuieli de judecată și 543.343 lei cheltuieli pentru chirii datorate ca urmare a lipsei de folosință 

teren), această sumă reprezentând 23,30% din totalul plăților aferente acestui trimestru. 

În schimb, plățile pentru programul minimal au fost de doar 486.029 lei, adică 20,65% din totalul plăților trimestriale. 

Din păcate, situația financiară moștenită (litigii și executări aferente acestor litigii aferente imobilelor aflate în administrarea CPPC) 

a afectat în mod direct activitatea de bază a INCFC, mai ales activitatea de cercetare, activitatea de formare fiind principala sursă de 

venituri proprii.  

În graficul de mai jos sunt evidenţiate cele mai reprezentative categorii de cheltuieli în cadrul titlului 20 - Bunuri şi servicii, 

respectiv: 
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1.3. Bilanţul contabil și analiza acestuia  

Bilanţurile contabile și analizele aferent se regăsesc în Anexa nr 2. 

Concluzii privind ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL 

S-au avut în vedere:    

a) înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative;  

b) ultima balanţă de verificare a conturilor sintetice la 31 decembrie 2017, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor 

analitice; 
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c) analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operaţiunile patrimoniale ale instituţiei publice şi să corespundă 

funcţiunii stabilite în planul de conturi; 

d) corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor precedente, apărute în urma unor greşeli matematice, a greşelilor de aplicare a 

politicilor contabile, ignorării sau interpretării greşite a tranzacţiilor şi altor evenimente, se efectuează în conturile corespunzătoare de 

active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se efectuează în contul 117 "Rezultatul reportat"; 

e) pentru ultima zi a perioadei de raportare s-a efectuat atât contabilizarea tranzacţiilor în valută, cât şi evaluarea la cursul Băncii 

Naţionale a României, utilizându-se pentru contabilizarea tranzacţiilor efectuate în ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb 

al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ultima zi bancară anterioară operaţiunii, disponibil ca informaţie la 

momentul efectuării operaţiunii (încasare, plată, emitere de documente); 

f) analiza şi regularizarea sumelor reprezentând angajamente legale aferente drepturilor salariale ale personalului şi obligaţiilor 

aferente, astfel încât soldul contului să reflecte obligaţii rămase neachitate înscrise în documentele de lichidare înregistrate în conturile 

421 "Personal - salarii datorate", 431 "Asigurări sociale", 437 "Asigurări pentru şomaj" etc., pentru care au fost prevăzute credite 

bugetare.     

Potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente, cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi 

lucrările executate, astfel încât facturile privind furnizarea de energie electrică, termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă 

consumuri aferente lunii decembrie 2017 şi care au fost primite până la data întocmirii bilanţului, au fost înregistrate în contabilitate în 

luna decembrie a anului 2017. 

Detalierea veniturilor la 31 decembrie 2017 este prezentată în anexa 5 “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice - Venituri “  a 

Bilanţului întocmit la data de 31.12.2017. 

Detalierea cheltuielilor la 31 decembrie 2017 este prezentată în anexa 7 „Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice -  Cheltuieli” 

- plăţile nete şi cheltuielile efective, pe alineate, articole bugetare şi titluri de cheltuieli - a Bilanţului întocmit la data de 31.12.2017. 

Nu  s-au  înregistrat  depăşiri la nici unul din indicatorii pe titluri de cheltuieli la 31 decembrie 2017. 

 

Active necurente, active curente si datorii curente 

"Alte imobilizări necorporale" 

Cont 205.00 – “Brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi alte active similare” prezintă un sold de 177.235,99 lei  

reprezentând programe antivirus, licenţe soft, softwere grafică, statistică ce sunt amortizate integral 

Cont 208.01 – “Programele informatice” prezintă un sold de 6.712,13 lei reprezentând softuri de evidențe contabile ce au fost 

amortizate integral 

Cont 211.01.00 – “Terenuri” prezintă un sold de 6.216.000 lei având următoarea structură: 

Terenuri aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului  

- sold 2.401.000 lei cuprinzând 2 terenuri ce au fost reevaluate în cursul anului 2017, suferind atât o diminuare, cât și o creștere a 

valorii lor față de ultima reevaluare din anul 2014 

Terenuri aflate în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului 
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- sold 3.815.000 lei cuprinzând 3 terenuri ce au fost reevaluate în cursul anului 2017, suferind atât o diminuare, cât și o creștere a 

valorii lor față de ultima reevaluare din anul 2014  

Contul 212.09 – “Construcții” prezintă un sold de 7.906.879 lei având următoarea structură: 

Construcții aflate în inventarul bunurilor din domeniul public al statului   

- sold 2.401.000 lei cuprinzând 8 construcții  ce au fost reevaluate în cursul anului 2017, suferind atât o diminuare, cât și o creștere 

a valorii lor față de ultima reevaluare din anul 2014 

Constructii aflate în inventarul bunurilor din domeniul privat al statului 

- sold 3.815.000 lei cuprinzând 4 construcţii ce au fost reevaluate în cursul anului 2017, suferind atât o diminuare, cât și o creștere 

a valorii lor față de ultima reevaluare din anul 2014 

Contul 213.01 – “Echipamente tehnologice, mașini utilaje și instalații de lucru” prezintă un sold de 292.312,92 lei format din 2 

autoturisme, un sistem de sonorizare și un echipament de multiplicare Xerox, ce sunt amortizate integral, repartizate pe compartimente, 

pentru care există fișe de primire în folosință semnate de fiecare angajat, cât și de șeful de serviciu 

Contul 214.00 – “Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție” prezintă un sold de 508.567,37 lei ce sunt amortizate integral, 

repartizate pe compartimente, pentru care există fișe de primire în folosință semnate de fiecare angajat, cât și  de șeful de serviciu 

Pentru imobilizările corporale entitatea a utilizat metoda de amortizare liniară realizată prin includerea uniformă în cheltuielile de 

exploatare a unor sume fixe, stabilite proporţional cu numărul de ani ai duratei de utilizare economică a acestora. 

Contul 303.01.00.20 – “Materiale de natura obiectelor de inventar” prezintă un sold de 727.303,79 lei reprezentând obiecte de inventar 

date în folosința personalului contractual, repartizate pe compartimente, pentru care există fișe de primire în folosință, semnate de 

fiecare angajat, cât și de șeful de serviciu 

Contul 401.01.00.01 – Furnizori sub un an -  cu un sold de 5.075,72 lei  reprezentând facturi emise până la data de 31.12.2017 ce 

trebuie înregistrate în contabilitate și pentru care se va efectua plata în anul bugetar următor (SC ELECTRICA FURNIZARE SA -536,11 

LEI; FAN COURIER EXPRESS SRL - 178,50 LEI; GDF SUEZ -2.876,21 LEI; GRUP SALUBRITATE -141,04 LEI ŞI MULTISOFT CU 

1.343,56 LEI) 

Contul 458.01 – Sume de primit de la Agenţiile Autorităţile de Implementare – "Decontări din operaţiuni în participaţie" prezintă 

un sold de 199.795 lei reprezentând un proiect în parteneriat cu  Asociația Femeilor Rome din România 

Contul 473 "Decontări din operaţiuni în curs de clarificare" cu un sold 142.572,33 lei  în care se evidențiază operaţiunile care nu 

pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, prin urmare la sfârşitul exerciţiului 

financiar sunt prezentate notele explicative privind natura operaţiunilor în curs de clarificare. 

Executare silită dosar 527/2012     176.779,90 lei 

Executare silită dosar 802/2017     573.111,85 lei 

Hotărâre judecătorească dosar 3502/118/2015     48.746,00 lei   

Casa şi conturi la bănci şi disponibil în trezoreria statului 
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Cont 531.01.01 “Casa în lei” prin care au fost tranzacţionate sume în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea 

efectuării unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie", respectiv contul 

461 "Debitori diverşi", în cazul terţilor, prezinta sold 0,00 lei 

Analiza rezultatului din exploatare 

Dispoziţii speciale cu privire la contul de rezultat patrimonial 

 Venituri 

În categoria veniturilor au fost incluse atât sumele încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din 

orice alte surse. 

 Veniturile din activităţi curente cum ar fi:  

 – cont: 750.00.00 pentru titlul 30.05.30 - Alte venituri din concesiuni și închirieri de către alte instituții publice - în valoare de 37.636,09 

lei (2 imobile  aflate sub contract de închiriere) 

- cont: 751.01.00 pentru titlul 33.17 - Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și 

perfecționare – în sumă de 946.375 lei 

- cont: 751.01.00 pentru titlul 33.20 - Venituri din cercetare – în sumă de 60.000 lei ca urmare a unui contract de prestări servicii de 

sondaj de opinie 

- cont 772.01.00 pentru titlul 43.09.10 – subvenție pentru fondul de salarii – în sumă de 828.425 lei 

- cont 772.01.00 pentru titlul 43.09.20 – subvenţie pentru bunuri și servicii – în sumă de 3.332.855,07 lei 

- cont 765.02.00 venituri din diferenţe de curs valutar – în sumă de 585,10 lei 

TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE: 5.207.078,16 LEI 

Cheltuieli 

Contabilitatea cheltuielilor s-a ţinut pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: 

cheltuieli de exploatare, care cuprind: 

- cont  602.08.00.20 - cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile - în valoare de 162.623,14 lei  

- cont  602.08.00.20 - costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate - în valoare de 22.798  lei 

- cont  610.00.00.20 -  contravaloarea energiei şi a apei consumate -  în valoare de 40.598,15 lei 

- cont  614.00.00.20 - deplasări, detaşări - în valoare de 81.677,34 lei 

- cont  626.00.00.20 - cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii - în valoare de 82.974,90 lei 

-  cont  627.00.00 - servicii bancare şi altele - în valoare de 1.134,94 lei 

- cont  628.00.00.20 - cheltuieli cu serviciile executate de terţi -  în valoare de 887.138,85 lei 

- cont 629.01.00.20 cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori, onorarii atât pentru activități de cercetare, cât şi pentru 

activitatea de formare profesională)  -  în valoare de 2.621.430 lei 

- cont 641.00.00 "Cheltuieli cu salariile personalului" în care sunt cuprinse cheltuielile cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia 

socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);  valoarea salariilor şi a altor drepturi cuvenite personalului (421); valoarea 

popririlor şi a altor obligații ale personalului (427) - în valoare de 680.415 lei 
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- cont 645  "Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" cont ce ţine evidenţa cheltuielilor privind asigurările şi protecţia 

socială(sumele acordate personalului, potrivit legii, pentru protecţia socială (423); (contribuţia unităţii la asigurările sociale şi de 

sănătate (431); (contribuţia unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj (437) - în valoare de 152.972 lei 

- cont 658.01 “Alte cheltuieli operaţionale” – în valoare de 749.891,75 lei reprezentând două litigii pentru care a fost înfiinţată 

poprire pe cont  

- cont 665 "Cheltuieli din diferenţe de curs valutar" unde se ţine evidenţa cheltuielilor privind diferenţele de curs valutar; diferenţele 

nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, a disponibilităţilor 

bancare în valută, a disponibilităţilor în valută existente în casierie – în valoare de 1.002,90 lei 

- cont 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere" - amortizarea aferentă 

imobilizărilor necorporale şi corporale (280, 281) în valoare de 251.856,97 lei  

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE: 5.713.131,84 LEI 

DEFICIT 506.502,68 LEI – rezultat din sumele datorate pentru litigii (diferenţa faţă de ce s-a plătit în decembrie) şi salariile 

aferente lunii decembrie plătite în ianuarie 2018, dar înregistrate ca obligaţie 

 

CLASA 8 "CONTURI SPECIALE" 

Din clasa 8 "Conturi speciale" fac parte două grupe de conturi: grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" şi grupa 89 "Bilanţ". 

Pentru grupa 80 "Conturi în afara bilanţului" se foloseşte metoda de înregistrare în partidă simplă, conform căreia înregistrările se fac 

în debitul şi creditul unui singur cont, fără folosirea de conturi corespondente. 

Conturile din grupa 89 "Bilanţ" funcţionează în partidă dublă, intrând în corespondenţă cu conturile de activ şi de pasiv. 

 

Situaţia creanţelor şi datoriilor 

Instituția la data de 31 decembrie 2017 nu figurează cu datorii către bugetul de stat sau către diverşi furnizori. 

Participaţii şi surse de finanţare - Nu este cazul  

Indicatori economico –financiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor institutiei pe total an 
Venituri proprii                 1.044.011 
_______________   =  _________      = 20,06 % 
Cheltuieli totale      5.205.291 
 
* Gradul de acoperire din surse atrase/ venituri proprii a cheltuielilor institutiei pentru perioada raportată 
Venituri proprii                 209.234 
_______________   =  _________      =  9,94 % 
Cheltuieli totale     1.895.280 
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2. evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din 

tabel:  

Indicatori de performanță3 2017 

2.1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari  

                                                           
3 Au fost completate doar secțiunile ale căror indicatori de performanță erau opozabili și relevanți pentru activitățile desfășurate de INCFC. 

* Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe anul 2017 
 

Cheltuieli personal        828.425 
_____________________ =_____________ = 15,92% 
Cheltuieli totale       5.205.291 
 
* Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor pe perioada raportată 
 
Cheltuieli personal        206.834 
_____________________ =_____________ =  8,79% 
Cheltuieli totale       2.354.023 
 
 * Gradul de acoperire al salariilor din subventie  
 

  100% 

* Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 

 

               0% 
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Acest indicator nu este aplicabil INCFC. În general cursurile de formare (cu excepția celor care beneficiază de lectori străini) își acoperă 

integral costurile, iar unele aduc venituri semnificative în contextul bugetului. Studiile de cercetare sunt distribuite gratuit la nivel național 

pentru profesioniștii din cultură, pentru autorități, pentru public. 

2.2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)  

Nu au fost atrase fonduri nerambursabile în sensul includerii efective în buget, însă au fost câştigate 2 proiecte cu finanţare externă 

nerambursabilă, execuţia aferentă urmând a se realiza în anul 2018.  

Cele 2 proiecte sunt: 

Nr. 

crt. 

Denumire 

proiect 

Referinţă Program şi apel Lider de 

proiect 

1 Live Skills 2016 – 3203/ 001 - 001 Erasmus+ 

KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - 

Sector Skills Alliances 

Call: EAC/A04/2015 

British 

Council 

2 HERITART 2017 – 1544/ 001 - 001 Creative Europe: Culture 

Cooperation Project 

CE CULT2017/COOP1/HERITART 

I BORGHI 

SRL Italy 

2.3. Număr de activităţi educaţionale  
Numărul cursurilor/modulelor de formare profesională organizate:  
2017 – În perioada 20.09-31.12.2017, au fost organizate 6 cursuri/5 module. 

2.4. Număr de apariții media (fără comunicate de presă)4 
În 2017, reprezentanții INCFC (Carmen CROITORU și Anda BECUȚ MARINESCU) au avut 8 apariții media (Radio/TV): Digi 24, Radio 

RFI, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Pro TV, Realitatea TV, TVR 1.  

2.5. Număr de beneficiari neplătitori  

Beneficiarii neplătitori ai activității de formare profesională, conform Ordinului de Tarife, al INCFC sunt exclusiv angajații instituției. 

Pentru activitatea de cercetare acest indicator nu este aplicabil. 

2.6. Număr de beneficiari plătitori  
SITUAŢIA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ 2017 

SITUAȚIE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 20.09-31.12.2017 

NUMELE CURSULUI Nr. participanți 

Bazele muzeologiei 25 

                                                           
4 Dosarele de presă pot  fi puse la dispoziția celor interesați în termen de 24 de ore de la solicitare. 
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Managementul colecției muzeale 18 

Manager cultural 11 

Restaurator bunuri culturale 24 

Impresar artistic 22 

Light design 14 

Total 114 

 

 

2.7.  Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică (Indicator neaplicabil INCFC)  

2.8. Număr de proiecte/acţiuni culturale  

În perioada raportată, INCFC a organizat 5 module și sesiuni de formare profesională. Au fost realizate 4 studii și o publicație (cărți). 

Au fost organizate 9 evenimente majore (detaliate în secțiunea E). 

2.9.-10.  Venituri proprii din activitatea de bază  

Pentru perioada raportată, veniturile proprii din activitatea de bază (cercetare şi formare) şi veniturile proprii din alte activităţi, sunt 

prezentate în tabelul de mai jos: 

 Denumire indicator Cod Prevederi 

perioada 

raportată 

(trim. IV) 

Încasări 

realizate 

(trim. IV) 

Grad 

realizare 

față de 

prevederi 

bugetare 

(%) 

Ponderea 

veniturilor în total 

venituri 

% 

(încasări) 

= 2.104.514 

lei 
9.Venituri 

proprii din 

activitatea 

de bază 

Venituri din organizarea de 

cursuri de calificare și 

conversie profesională, 

specializare și perfecționare 

33.1

7 

444.000 147.080 33,13% 6,99% 

Venituri din cercetare 33.2

0 

23.000 60.000 260,87% 2,85% 

SITUAȚIE EXAMENE TRADUCĂTORI  

 Nr. sesiuni Nr. probe Nr. persoane examinate 

2017  1 439 229 
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TOTAL  467.000 207.080 44,34% 9,84% 

10.Venituri 

proprii din 

alte 

activităţi 

Alte venituri din concesiuni și 

închirieri către instituții 

publice 

 

30.0

5.30 

19.000 2.154 11,34% 0,10% 

Alte venituri din prestări de 
servicii și alte activități 

 

33.5

0 

0 0   

 
TOTAL  19.000 2.154 11,34% 0,10% 

 
E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de management: 
1. prin raportare la viziune; 
INCFC va continua să își asume responsabilitatea de a furniza date relevante pe cât mai multe sub-sectoare de activitate culturală, la 
nivel național, subliniind importanța cercetării specializate ca instrument de analiză fundamentare și monitorizare. 
Aceeași abordare sistemică ține cont de nivelul de înțelegere și implementare al metodelor și tehnicilor Managementului cultural – 
domeniu pentru care INCFC va continua să organizeze cursuri, comunicări științifice, dezbateri, conferințe și pentru care va elabora 
ghiduri de bune practici menite să sprijine activitatea de eficientizare culturală. 
În consecință, vom continua să îmbunătățim nivelul de competență în rândul lectorilor încercând să invităm, pe cât posibil, specialiști 
cu expertiză internațională recunoscuți de comunitățile profesionale. Această abordare va angrena probabil o creștere de costuri la 
nivelul beneficiarilor și a INCFC ca organizator, dar beneficiile profesionale vor compensa în mod cert, cheltuielile. Valabilitatea acestei 
perspective s-a confirmat încă din primul an în care instituția a avut o prezență publică coerentă, dar trebuie păstrată și continuată 
pentru a deveni nu numai valabilă, ci și eficientă profesional și semnificativă cultural. 
O altă modalitate de dezvoltare eficientă, fără consum de resurse, se poate dobândi prin includerea centrelor universitare fără 
personalitate juridică în proiectele de cercetare care vor reprezenta o confirmare și o validare a respectării criteriilor pentru acreditarea 
activităților științifice. 
2. prin raportare la misiune; 
INCFC este în continuare singurul institut național care are ca obiectiv cercetarea specializată pe sectorul cultural și a devenit un 
jucător specializat cu identitate distinctă pe piața formării profesionale pentru Sectorul Ocupațional Cultură. Acesta a fost în 2014 un 
deziderat. În 2015 și 2016, misiunea de a ajunge prin studii/cercetări și programe de formare și perfecționare la toate instituțiile și 
autoritățile la nivel național care finanțează și dezvoltă activități culturale a fost în mare parte îndeplinită, devansând ținta propusă 
pentru 2017. Acest lucru este într-un fel meritul unui management pro-activ, dar este mai ales dovada că există o nevoie acută a unui 
astfel de serviciu integrator cu caracter de suport al organizațiilor din sistemul instituțional și/sau privat. 
În sprijinul misiunii enunțate, managementul pentru următoarea etapă va fi implicat în stabilizarea structurii organizaționale și a aplicării 
unor tehnici de lucru prin metodele Benchmarking și MPO. INCFC este o organizație în care sunt implicate persoane cu vârste foarte 
tinere, masteranzi, doctoranzi sau tineri absolvenți și își poate permite să abordeze metoda de dezvoltare a ”organizației care învață”, 
o metodă dinamică, flexibilă în care schimbările sunt întâmpinate cu entuziasm. 
3. obiective (generale şi specifice); 
Obiectivele generale ale INCFC pentru perioada următoare vor fi: 

a.    Promovarea ca organizație deschisă 
Obiective specifice: 
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-       Creșterea numărului de utilizări ale rezultatelor cercetării în activitatea instituțiilor publice la nivel central și local și în 
sectorul privat (expl. utilizarea datelor și statisticilor în strategii, politici publice, programe, cereri de finanțare etc.) 
-       Dezvoltare de noi utilizatori prin internaționalizarea activității de cercetare (realizabil și demonstrabil: raportări 
Compendium, traduceri studii etc) 
-       Diversificarea proiectelor din categoria: conferințe, dezbateri, prelegeri științifice, publicații, reviste de cercetare 
specializată  
-       Stimularea personalului și profesionalizarea acestuia prin stimularea învățării la locul de muncă 

 b.    Armonizarea strategiilor și programelor naționale cu agenda europeană (obiectiv în sprijinul MCIN) 
Obiective specifice: 
-     Raportarea și transmiterea statisticilor la nivel internațional pe segmentele aferente  (de expl. UNESCO, Eurostat, Consiliul 

Europei etc.) 
- UNESCO 
- CONT SATELIT 
- COMPENDIUM 
- Comisii pe SCC (Comisia Europeană) 
 c.    Dezvoltarea parteneriatelor la nivel național (central, local și regional) și internaționale 
Obiective specifice: 
-       Creșterea reprezentărilor la nivel internațional în baza mandatelor primite 

-       diseminarea rezultatelor cercetării și a publicațiilor INCFC către instituții și organizații culturale din țară și străinătate 

 d.    Consolidarea poziției ca institut de cercetare și formare și afirmarea culturală de importanță națională 

 Obiective specifice: 
-       Continuarea inventarierii reperelor pentru construirea bazelor de date pentru domeniul Culturii 

-       Creșterea numărului de cursuri și cursanți 

-       dezvoltarea ofertei educaționale, inclusiv prin parteneriate internaționale 
4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;  

Această instituție nu poate aborda o strategie culturală obișnuită deoarece obiectivele și misiunea sa sunt transversale, pe toate 
sectoarele de activitate culturală, situație care ne obligă la abordări și strategii specifice. Fiind obligat să acopere toate sectoarele. 

Așa cum a rezultat din analizele realizate pe parcursul anilor 2014-2017, o diversificare și o intensificare a cercetării și programelor de 
curs ar fi posibile cu o creștere corelativă de resurse umane și de infrastructură. Întrucât acest tip de creștere cantitativă trebuie estimat 
cu prudență, o variantă de dezvoltare pentru 2017-2022 ia în calcul deschiderea în țară a mai multor filiale și/sau puncte de lucru, 
precum și explorarea variantelor de livrare de cursuri ”la terți”, în baza unor parteneriate punctuale pe tipuri de programe.  Toate 
programele de formare nu pot fi întâmplătoare sau guvernate de o rațiune strict economică pentru că un raport între gradul de supra-
specializare pentru oricare dintre specializările culturale, costurile acestor programe și instruirea la nivelul dorit, va fi întotdeauna în 
defavoarea organizării acestora. Dacă am face însă o demonstrație ”per a contrario” a acestei abordări, ar trebui să ne imaginăm ce 
ar însemna pentru domeniul culturii personal fără specializările necesare. 

INCFC își va asuma și mai pregnant misiunea de legătură între mediul academic și mediul administrației publice centrale și locale prin 
măsuri de tipul: 
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-       realizarea unor studii și cercetări aplicate, menite să fundamenteze atât strategiile, politicile și programele MCIN, cât și cele de la 
nivel local sau la nivelul regiunilor de dezvoltare, 
-       organizarea de conferințe, workshop-uri, grupuri de lucru interdisciplinare cu invitarea participanților din mediul academic și din 
sectorul public central și local, 

-       diseminarea rezultatelor cercetării și a publicațiilor INCFC către alte ministere (expl. Ministerul Turismului, MDRAPFE, Ministerul 
Educație și Cercetării, Ministerul de Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni etc) sau instituții naționale (Institutul Cultural 
Român, Reprezentanța României pe lângă UE, Institutul Diplomatic etc) 

5. strategie şi plan de marketing; 
În organizațiile și instituțiile publice de cultură, Marketingul contribuie și subliniază performanța managerială a instituției, fără a deveni 
niciodată un scop în sine. Marketingul cultural este o activitate complexă care implică, în primul rând, creativitate, dar și planificare, 
organizare etc. 
Activitatea de marketing a Institutului vizează atât cunoașterea și segmentarea publicului, cât și identificarea căilor de comunicare cu 
cel mai mare impact în vederea atingerii obiectivelor. Acest proces strategic implică o modalitate diferită de abordare și tehnici adaptate 
conjunctural rolului pe care INCFC și l-a asumat public. Avantajul pe care INCFC îl are în acest context este chiar una dintre activitățile 
sale de bază: cercetarea domeniului cultural, care oferă permanent informații actualizate cu privire la publicul său țintă.  
Pentru următoarea perioadă de management 2017 – 2022, strategia de marketing poate să abordeze o promovare mai accentuată a 
programelor de formare cu respectarea principiilor instituite în anii precedenți și cu menținerea identității vizuale pentru publicațiile și 
materialele informative de informare. 
Strategiile de marketing aplicabile sunt din zona marketingului stimulativ și cel de dezvoltare, cu accent pe valorificarea ”produselor” 
specifice INCFC – programe de formare, studii și cercetări sau analize care pot ajuta la diagnoze culturale extinse. 
În perioada următoare vom continua traiectoria de promovare dezvoltată pe plan național și vom demara o punere în valoare a studiilor, 
datelor și publicațiilor în străinătate, prin rețele profesionale și prin platformele de diseminare a datelor statistice pentru cultură, proces 
favorizat de sincronizarea metodologiilor cu cele europene. 
Obiectivele generale ale activității de marketing:  

 Promovarea INCFC ca organizație deschisă, receptivă și adaptată celor mai noi tendințe în domeniu;   

 Întărirea poziționării distincte în mediul cultural, diferită de orice altă instituție publică de cultură; 

 Creșterea numărului de utilizatori ai studiilor realizate și a numărului de cursanți, precum și diversificarea segmentelor de public; 

 Crearea unei reputații pozitive a INCFC, precum și creșterea vizibilității pe plan național și internațional;  

 Diversificarea ofertei instituției în concordanță cu nevoile și așteptările beneficiarilor; 

Direcții de acțiune, încorporate în planul de marketing:   

 Menținerea nivelului de calitate în studii și programe de formare prin feed-back permanent din partea utilizatorilor. 

 Activitate de comunicare publică susținută prin intermediul site-ului, rețelelor de socializare, newsletter-ului, precum și menținerea 

unei bune relații cu presa. Promovarea valorilor brandului Culturadata. 

 Menținerea standardului de calitate al evenimentelor organizate de INCFC și dezvoltarea acestora prin raportarea permanentă la 

mediul extern. Dezvoltarea evenimentelor organizate prin parteneriate și invitați internaționali.  
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 Continuarea demersului de cunoaștere a publicului-țintă, precum și identificarea și utilizarea celor mai eficiente instrumente de 

comunicare.  

 Creșterea vizibilității în mediul online prin conținut video și animații dedicate conștientizării nevoii de cercetare specializată 

(valorificarea rezultatelor studiilor finalizate) și formare profesională în domeniul culturii (realizarea unor interviuri pentru 

promovarea meseriilor tradiționale și a celor emergente în domeniul cultural).  

 Îmbunătățirea permanentă a publicațiilor realizate și diseminarea acestora prin organizarea unor evenimente proprii și realizarea 

unor parteneriate (participarea la festivaluri, târguri de carte etc.).  

 Respectarea tradiției instituite în 2014 de evenimente publice: lansarea „Barometrului de Consum Cultural” și Conferința Națională 

a Managerilor Culturali, la care în perioada următoare se vor adăuga: 

o Găzduirea în 2018 a Adunării Generale a ENCATC (Rețeaua europeană a managerilor culturali profesioniști) la 

București  

o Organizarea unor conferințe pe tipuri de Sectoare Creative 

o Organizare la fiecare 2 ani a unor conferințe dedicate ONG-urilor culturale (ONG.2.0, ONG.3.0...) 

o Lansare de carte și studii străine ale unor reputați profesori de management  cultural sau teoreticieni din domeniul 

Culturii 

o Diplomele de excelență CULTURADATA 

o Lansarea revistelor Revista Muzeelor și Caietele Culturadata 

 Creșterea vizibilității pe plan național prin organizarea lansării programelor în filialele și punctele de contact INCFC de informare 

în județele cele mai importante.  

 Dezvoltarea parteneriatelor media 

 Îmbunătățirea website-ului prin implementarea unor formulare online, actualizarea informațiilor existente și optimizarea acestuia 

pentru noile sisteme de operare (i.OS și Android). Realizarea unei platforme online pentru utilizarea de pe telefonul mobil.  

 Realizarea Newsletterului în mai multe limbi de circulație internațională. 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;  

Programele propuse pentru perioada de management 2017-2022, sunt grupate pe cele două activităţi de bază - cercetare şi 

formare, alături de activitatea suport de diseminare a rezultatelor (publicaţii, conferinţe şi evenimente), iar în cadrul acestora 

pe programe definite în funcţie de obiectivele majore, respectiv: 

Programe CERCETARE 

Program 1. STATISTICA ŞI CARTOGRAFIEREA CULTURII:  

 Cont satelit privind cultura – Accentul este pus pe colectarea şi administrarea de statistici culturale valide, fidele şi 
comparabile; 

 Implementarea  metodologiei  UNESCO privind colectarea și transmiterea datelor statistice pentru domeniul culturii   
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Proiectul are ca obiectiv realizarea unui set de indicatori statistici care vor măsura contribuția culturii în cadrul proceselor de 
dezvoltare durabilă, prin analizarea aportului acesteia în: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de 
gen, comunicare și patrimoniu - Indicatori Culturali pentru Dezvoltare (CDIS); 

 Profil de ţară pentru compendiumul de politici culturale şi tendinţe în Europa – Proiect internațional de  informare și 
monitorizare realizat cu scopul: sprijinirii decidenţilor guvernamentali în activitățile de formulare şi implementare a politicilor 
publice (concepere, comparații, evaluare ex-post) și de a informa societatea civilă despre dezvoltările politicilor culturale din 
țara lor și din alte țări; evaluării stadiului şi eficienţiei politicilor culturale şi conturării unor tendinţe la nivel naţional şi european; 
susţinerii cercetării prin furnizarea de date relevante cercetătorilor interesaţi de realizarea unor analize comparative asupra 
politicilor culturale; furnizării de informaţii şi materiale (rapoarte) reţelelor profesionale şi ONGurilor; 

 Platforma online pentru culegere date şi Platforma de vizualizare  interactivă hărți cartografiere sector cultural 
reprezintă instrumentele TIC specifice create la nivelul INCFC şi gestionarea acestora permanentă (mentenanţă şi 
dezvoltare), instrumente esenţiale activităţii de cercetare şi care sunt valorificate şi pentru culegerea de date pentru studii 
tematice, având o dublă utilitate în cadrul programelor INCFC.  

Program 2. CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI APLICATĂ: DIAGNOZĂ SECTOR CULTURAL:  

 Barometrul de consum cultural – În perioada 2017-2022, frecvenţa Barometrului de Consum Cultural se va menţine, 

acesta rămânând un studiu anual, cu abordarea de tematici diverse; 

 Atlasul cultural – Scopul acestui Atlas Cultural va fi colectarea datelor statisticile și a informațiilor privind activitatea culturală 

referitor la: numărul instituțiilor la nivel de localitate, starea infrastructurii, numărul de personal angajat pe specializări, 

numărul de beneficiari și numărul proiectelor sau activităților culturale desfășurate în ultimul an etc.; 

 Analize sectoare culturale şi creative – Studiu ce determină pentru INCFC responsabilitatea actualizării analizelor statistice 

privind SCC, precum şi dezvoltarea ofertei de formare culturală (ex. curs de antreprenoriat cultural, cursuri şi ateliere privind 

managementul de proiect şi atragerea de finanţări, profesionalizarea administraţiei publice centrale şi locale în domeniul 

politicilor şi strategiilor cu referire la sectoarele culturale şi creative etc.) ; 

 Analize vitalitate culturală – Conform cercetării, vitalitatea culturală a orașelor reflectă modul în care economia creativă, 

bazată pe produse și servicii protejate de „copyright”, majoritatea derivate din activități cu valențe culturale, se îmbină cu 

susținerea financiară din partea autorităților locale pentru dezvoltarea culturii, participarea locuitorilor la activități culturale în 

principalele orașe ale țării și aportul sectorului non-guvernamental. 

 Studii tematice (piaţa de carte, piaţa de film, acces la cultură etc.) – studii de dimensiune medie sau mică şi se realizează 

în funcţie de context şi de necesităţile identificate; 

 Studii la cerere – Studiile realizate la comandă, studii calitative şi/sau cantitative depind de gradul de conştientizare a 

necesităţii unor astfel de analize şi de cunoaştere a beneficiilor deciziilor fundamentate pe astfel de studii. 

Program 3. PROGRAME INTERDISCIPLINARE CERCETARE:  

 Platforma comună pentru turism durabil - Convenţia Carpatică; 

 Strategia de turism cultural; 

 Evaluarea potenţialului turistic al teritoriului.  
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Acestea sunt proiecte realizate în parteneriat sau la comanda instituțiilor de resort, respectiv: Ministerul Turismului, Institutul 

Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene 

(Ordinul MDRAPFE nr. 3083/2017 - INCFC face parte din Comisia interinstituţională pentru evaluarea potenţialului turistic al 

teritoriului/ Comisia de contestaţii).  

Programe FORMARE  

Pentru îndeplinirea obiectivelor de formare profesională INCFC respectă 4 principii cheie:  

1. Relevanță – sunt avute în vedere elementele care asigură o mai bună adaptare a competențelor programelor de formare profesională 
la cerințele pieței muncii actuale și viitoare, fiind urmărite și măsurate dinamicile ocupațiilor din sectorul cultural.  
2. Acces şi participare – sunt avute în vedere elementele care asigură facilitarea accesului la programele de formare profesională 
organizate de Institut, cu accent special pentru grupurile vulnerabile și creșterea participării la programe de educație și formare 
profesională, urmare a unui proces de orientare și consiliere adecvat nevoilor individuale.  
3. Calitate – sunt avute în vedere elementele care asigură dezvoltarea unei culturi a calității în sistemul de educație și formare 
profesională la nivelul tuturor funcțiilor: definirea calificărilor și curriculei, organizarea procesului de învățare, evaluarea și certificarea 
competențelor, evaluarea, formarea formatorilor și selecția acestora conform unor criterii simetrice cu sistemul universitar. 
4. Inovare şi cooperare – sunt avute în vedere elementele care capitalizează potențialul de inovare și creativitate și stimularea 
cooperării, cu accent pe aspectele care vizează mobilitatea în cadrul procesului de formare și mobilitatea forței de muncă. 
Program 4. MESERII ȘI COMPETENȚE ÎN CULTURĂ: evaluare privind stadiul ocupațiilor și standardelor ocupaționale din 

cultură; evaluarea profesiilor regelementate la nivel european; actualizare/ dezvoltare ocupații și standarde ocupaționale din 

cultură.  

Program 5. PROGRAME SPECIALIZARE: Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie, 

Cursuri interdisciplinare.  

Program 6. PROGRAME EVALUARE: Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie, 

Cursuri interdisciplinare, Traducători.  

Alte programe specifice destinate meseriilor culturii 2017 -2022 

Activitatea de formare include şi activitatea de atestare traducători în cadrul sesiunilor ordinare şi extraordinare, acordarea diplomelor, 

atestatelor şi certificatelor ca finalitate a procesului. 

În plus, la nivelul INCFC sunt gestionate, actualizate şi certificate în mod curent următoarele registre naţionale: 

 Registrul instituţiilor de spectacole sau concerte, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu 

Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii 

de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;  
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 Registrul impresarilor artistici, persoane fizice sau juridice, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate 

cu Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;  

 baza de date - Registrul managerilor culturali;  

 Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate 

cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii; Estimăm că până la finele anului 2017, la nivelul ordonatorului principal 

de credite se vor face demersurile necesara implementării prevederilor Legii nr. 211/2016 respectiv INCFC va preda către INP 

activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice şi a 

registrului aferent. 

 Registrul evaluatorilor de specialitate pentru evaluarea managerilor culturali; 

 Registrul general al persoanelor evaluate în vederea obţinerii certificatului de traducător; 

 Registrul de evidenţă a eliberării certificatelor de traducător; 

Program 7. DISEMINARE REZULTATE: PUBLICAȚII, CONFERINȚE INTERNAȚIONALE ȘI EVENIMENTE INCFC 

 PUBLICAŢII (print şi online): Barometrul de Consum Cultural, Revista Muzeelor, Seria Caietele Culturadata, Studii 

diverse finalizate cu raport pretabil publicării; 

 CONFERINŢE INTERNAŢIONALE: Participări la minim 4 conferinţe sau seminarii internaţionale/an (ex. ENCATC, 

Compendium, EUNIC, WASET etc.); 

 EVENIMENTE  INCFC: Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali, ONG 2.0, Conferinţa de Marketing Cultural, 

Prelegerile culturadata, Lansări de publicaţii, Grupuri de lucru diverse.  

 

7. PROIECTE DIN CADRUL PROGRAMELOR  

7.1. Proiecte FORMARE PROFESIONALĂ   
7.1.1. Proiecte aferente programelor de specializare:  
MISIUNE: Dezvoltarea profesională a specialiştilor din domeniul culturii prin cursuri de specializare în domeniul principal de 
activitate, în domenii transversale sau în managementul cultural. 
OBIECTIVE SPECIFICE:  

1. Dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului cultural prin programe de formare profesională adresate 
managerilor instituţiilor publice de cultură, şefilor de secție sau managerilor de proiect cultural; 

2. Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniile: patrimoniu, artele spectacolului, biblioteci. 
SCOP: Dezvoltarea competenţelor profesionale sau transversale pentru angajaţii din instituţiile de cultură, artiştii independenţi sau 
managerii culturali interesaţi.  
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REZULTATE în perioada raportată: 

PATRIMONIU CULTURAL 

 

 

ARTELE SPECTACOLULUI 

• 1 modul de formare profesională organizate

• 25 cursanți participanți

• 1 suport de curs - program de formare Bazele muzeologiei

• 1 sesiune de evaluare pentru ocupația de muzeograf

• 23 muzeografi evaluaţi

• 23 certificate de absolvire pentru ocupația de muzeograf 

BAZELE MUZEOLOGIEI 

Curs acreditat ANC

• 1 modul de formare profesională organizate

• 24 cursanți participanți

RESTAURATOR BUNURI 
CULTURALE

Curs acreditat ANC
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MANAGEMENT CULTURAL 

 
 

7.1.2 Proiecte aferente programelor de perfecționare: 

MISIUNE: Sprijinirea dezvoltării profesionale a persoanelor care activează în domeniu cultural sau doresc să se orienteze spre 
acesta.  
OBIECTIV: Dezvoltarea de programe de formare profesională autorizate de către Ministerul Culturii și INCFC în domeniile 
patrimoniu cultural, artele spectacolului și biblioteci. 
SCOP: Dezvoltarea unor programe de formare autorizate A.N.C. pentru cei care optează pentru meserii de învăţământ de nivel 
mediu și superior în domeniul culturii. 

REZULTATE în perioada raportată: 

 
 

7.1.3 DIPLOME, ATESTATE, CERTIFICATE, REGISTRE 

1. SESIUNI DE EVALUARE PENTRU TRADUCĂTORI – detaliere în Anexa nr. 5  

MISIUNE: Atestarea traducătorilor în și din limbi străine 

OBIECTIV: Evaluarea persoanelor interesate să obţină atestat de traducător în şi din limbi străine. 

REZULTATE în perioada raportată:  

• 1 programe de formare profesională organizat

• 11 cursanți
MANAGER CULTURAL

• 1 module de formare profesională organizate 

• 18 cursanţi

•1 sesiune de evaluare pentru cursul managementul colecției

•18 certificate de absolvire pentru cursul managementul colecției

MANAGEMENTUL COLECȚIEI 
MUZEALE
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2.  ÎNTOCMIREA REGISTRULUI IMPRESARILOR ARTISTICI – SECŢIUNEA INSTITUŢII ŞI COMPANII DE SPECTACOLE 

SAU CONCERTE 

Rezultate: 25 noi intrări în Registrul impresarilor artistici  

3. SESIUNI DE EVALUARE PENTRU ATESTAREA SPECIALIȘTI, EXPERȚI ȘI EVALUATORI TEHNICI ÎN DOMENIUL 

MONUMENTELOR ISTORICE  

MISIUNE: Atestarea și evaluarea unor ocupaţii specifice culturii. 

Rezultate în perioada raportată: 2 sesiuni de atestare, 14 participanți atestare, 14 persoane atestate  
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7.1.4. ALTE PROIECTE AFERENTE PROGRAMELOR SPECIFICE DESTINATE MESERIILOR CULTURII 

1. Programul “Programe specializare” 
Misiune: Reconfigurarea suporturilor de curs, planurilor și programelor teoretice și practice pentru dosarele de acreditare și a bazelor 
de date ale programelor de formare continuă, în scopul profesionalizării, eficientizării și adaptării programelor de formare profesională 
organizate de către institut la cerinţele beneficiarilor şi realitatea existentă pe piaţa muncii din sectorul cultural. 
1.1 Obiective specifice ale programului:  
1.1.1 Proiectul Regulamente de organizare programe de formare profesională 

 Elaborarea regulamentelor de organizare pentru programele de specializare specifice domeniului culturii (Patrimoniu cultural, 
Management cultural, Biblioteconomie, Interdisciplinare). 
1.1.2 Proiectul Baze de date – programe de specializare 

 Elaborarea bazelor de date pentru programele de specializare specifice domeniului culturii (Patrimoniu cultural, Management 
cultural, Artele spectacolului, Interdisciplinare). 
1.2 Scop: Profesionalizarea și eficientizarea programelor de specializare specifice domeniului culturii, organizate de catre Institutul 
Național pentru Cercetare şi Formare Culturală.  
1.3 Rezultate așteptate:  

 10 regulamente de organizare pentru programele de specializare specifice domeniului culturii elaborate (Patrimoniu cultural, 
Management cultural, Artele spectacolului, Interdisciplinare); 

 16 baze de date pentru programele de specializare specifice domeniului culturii în curs de elaborare (Patrimoniu cultural, 
Management cultural, Artele spectacolului, Interdisciplinare). 
2. Programul “Cultura meserii și competențe” 

 1 Documentație - evaluare privind stadiul ocupațiilor și standardelor ocupaționale din cultură (continuare); 

 1 Documentație - actualizare/dezvoltare ocupații și standarde ocupaționale din cultură; 

 1 Documentație - evaluarea profesiilor reglementate la nivel european – continuare (Completarea și actualizarea Bazei de Date 
EU RegProf). 

3. Participări la conferinţe, congrese, colocvii, cursuri de specialitate în management cultural, muzeologie, marketing cultural 
etc. 
3.1 Misiune: Dezvoltarea profesională a angajaţilor INCFC în domeniile de referinţă. 
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3.2 Obiective specifice: 1. Creșterea nivelului de specializare în cadrul INCFC prin participări la seminarii internaționale importante 
în domenii culturale specifice formării profesionale. 
3.3 Scop: Up-datarea cu ultimele tendinţe în domeniile culturale specifice programelor de formare profesională derulate de INCFC a 
angajaţilor Serviciului Formare. 
3.4 Rezultate:  

 Participare la Conferința Națională a Managerilor Culturali – ediția a IV-a, organizată de Institutul Național pentru Cercetare și 
Formare Culturală, 28 și 29 octombrie, Biblioteca Națională a României din București – Sala Symposium; 

 Participare la Conferinţa de conservare-restaurare „Doina Darvaş” (CONScience 2017), ediţia a XI-a, cu tema Restaurarea – 
achitarea unei îndatoriri sau investiţie profitabilă? – organizată de Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti, în perioada 
1-3 noiembrie. 
4. Participarea la comisiile de evaluare/atestare şi de contestaţii pentru programele de formare 

• 5 participări la Comisiile de evaluare şi de contestaţii pentru programele de formare 

 
Notă: De asemenea, în perioada de interimat ca manager al institutului (1.06.27.09), au mai fost realizate urmatoarele programe de 
formare profesională:  
• 2 module de formare profesională Manager cultural (12.06-16.06.2017; 11-22.09.2017): 25 participanți; 
• 5 programe/sesiuni de educație culturală (dans: 29-31.05.2017; teatru: 06-08.06.2017; 12-14.06.2017; arte vizuale: 12-
14.06.2017; 19-21.06.2017): 67 participanți; 
• 2 module (serii) de formare profesională Biblioteca digitală - Târgoviște (10-15.07.2017): 63 participani; 
• 1 program de formare de Staff Manager (19-23.06.2017): 6 participanți;  
• 1 sesiune de evaluare pentru cursul de restaurator (13-15.09.2017): 8 participanți 
• 2 sesiune de evaluare ca impresari artistici (07.06.2017; 20.09.2017): 22 participanți. 
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7.2. Proiecte CERCETARE 

PREGĂTIREA (PRELUCRAREA DATELOR) PENTRU BAROMETRUL DE CONSUM CULTURAL 2017 

 

 
 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: septembrie – decembrie 2017 

 

OBIECTIVE:  

1. Identificarea nivelului de consum cultural în România; 
2. Identificarea profilurilor de consumatori; 

3. Identificarea motivațiilor și nevoilor de consum cultural. 

 

TEME: modulele standard, modulul centenar și identitate, modul patrimoniu cultural (material și imaterial),  modulul cultura digitală 

METODOLOGIE:  

Eşantionul a fost reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia de 18 ani şi peste. Volumul aproximativ este de 1300 de persoane, cu 

o eroare maximă de +/-2.7% la un nivel de încredere de 95%. 

Acestui eşantion i se adaugă un boost de 400 de persoane din Bucureşti, care va produce un subeşantion reprezentativ pentru 

Capitală, cu o eroare de maximă de +/-4.3% la un nivel de încredere de 95%. Eşantionul naţional a fost tristadial cu stratificare în 

primul stadiu pe baza regiunilor de dezvoltare, continuând cu alocare proporţională la nivelul judeţelor (41 judeţe + Bucureşti). În cel 

de-al doilea stadiu se va aplica o stratificare în funcţie de mărimea localităţii (oraşe de peste 200 mii locuitori, oraşe între 100 şi 200 

mii locuitori, oraşe între 30 şi 100 mii locuitori, oraşe sub 30 mii locuitori, sate centre de comună şi sate periferice). Numărul de persoane 

dintr-o anumită localitate a fost proporţional cu mărimea localităţii şi cu ponderea acelui tip de localitate în judeţul respectiv. Selecţia 

gospodăriilor a fost realizată folosind metoda drumului aleator, iar selecţia respondenţilor a fost realizată folosind metoda zilei de 

naştere, având ca reper data de 31 mai. 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 1 bază de date în SPSS 

 1 raport de cercetare 
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Studiul „Dinamica editurilor și a activităților editoriale din România”  

 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: ianuarie – septembrie 2017 

 

OBIECTIVE: 

1. Identificarea dinamicii editurilor și a activităților editoriale în perioada 2014-2017.  

2. Identificarea dimensiunii pieței de carte prin descrierea unor indicatori precum: numărul total de edituri, numărul de edituri active, 

domeniile principale de activitate, tipuri de suporturi utilizate, tirajul, cifra de afaceri, numărul de titluri etc.  

3. Identificarea principalelor impedimente și obstacole pe care le au editurile din România.  

4. Identificarea aspectelor ce țin de marketing și strategii editoriale.  

 

METODOLOGIE: 

 Documentarea;  

 Elaborarea unui chestionar autoaplicat prin platforma online;  

 Realizarea unei baze de date;  

 Redactarea raportului de cercetare. 

Eșantion: 1383 de edituri active. 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE:  

 1383 de chestionare distribuite; 

 196 de chestionare colectate (completate); 

 O bază de date în SPSS; 

 O bază de date în Excel; 

 Un raport de cercetare. 
Studiu despre situația așezămintelor culturale din mediul urban  
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PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai – septembrie 2017 

 

OBIECTIVE:  

1. Identificarea situației așezămintelor culturale pe 6 tipuri de instituții: case de cultură, centru cultural, ansamblu profesionist, centru 

pentru conservarea culturii tradiţionale, școală populară de arte și meserii, universitate populară; 

2. Obținerea de date generale și informații despre infrastructură, personal, buget, activitate, public. 

 

METODOLOGIE:  

Studiul a pornit cu o căutare a informațiilor disponibile despre așezămintele culturale din fiecare județ, pentru a construi o listă de 
contacte. Din momentul construirii unei liste de contacte, care a conținut aproximativ 400 de cazuri, așezămintele au fost contactate 
atât prin e-mail, cât și telefonic în perioada lunilor iunie - august a anului 2017. În final, baza de date a fost construită prin păstrarea 
acelor chestionare în care au fost completate și secțiunile adiționale informațiilor generale, de identificare, însumând 113 chestionare. 

Ținând cont de numărul de cazuri și a faptului că eșantionul este unul de oportunitate (neprobabilist) analizele s-au bazat pe o serie 

de modele statistice care țin de analiza descriptivă a datelor. Așadar, au fost utilizate măsurători care țin de tendița centrală. 

Măsurătorile de tendință centrală, după cum spune și denumirea, indică felul în care datele se grupează, formând o imagine generală 

despre ele. Menționăm că nu vor fi prezentate măsurători ale variației – care ne arată dacă majoritatea datelor tind să se grupeze către 

centrul unei distribuții sau nu. Astfel de măsurători sunt folosite în situația în care datele sunt probabiliste și au o distribuție normală – 

i.e. gaussiană – sau, cel puțin, aproximează o asemenea distribuție.  

Eșantion: 400 de așezăminte culturale. 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 113 chestionare completate în proporție de peste 50%; 

 1 bază de date în SPSS ce conține toate cazurile (pentru fiecare regiune de dezvoltare) și toate variabilele filtru necesare pentru 

analize separate; 

 1 raport de cercetare, care conține atât analize generale (ale datelor cumulate), cât și analize diferențiate pe regiuni de 

dezvoltare. 

 
Studiu despre consumul de artă contemporană 
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PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie – octombrie 2017 

 

OBIECTIVE:  

1. identificarea nivelului de familiaritate a publicului bucureștean cu artefactele și evenimentele de artă contemporană;  

2. identificarea preferințelor și practicilor de consum de artă contemporană în general și profilului socio-demografic și cultural al 

vizitatorului de expoziții de artă contemporană.  

Studiul își dorește să ofere organizatorilor de artă contemporană informații utile pentru diversificarea ofertei culturale și să 

fundamenteze viitoarele politici și programe în domeniu. 

METODOLOGIE:  

Studiul despre consumul de artă contemporană din București s-a derulat în perioada martie-octombrie 2017, iar culegerea datelor a 

avut loc în perioada aprilie-iunie la sediul Muzeul Național de Artă Contemporană și la Galeriile Kretzulescu în cadrul evenimentului 

Art Safari 2017. Din numărul total de vizitatori din cele două spații a rezultat un eșantion de disponibilitate ce a reunit 455 de respondenți 

(din care 224 au fost vizitatori MNAC și 231 vizitatori Art Safari). Chestionarul a inclus o secțiune de întrebări generală și secțiuni 

dedicate MNAC și Art Safari prin care s-a urmărit identificarea profilului de vizitatori în cele două spații de expunere și formularea de 

recomandări pentru îmbunătățirea activității.  

 

CONCLUZII/ REZULTATE:  

 455 de chestionare completate; 

 baze de date în SPSS din care: 1 bază la nivelul orașului București, 1 bază MNAC, 1 bază Art Safari; 

 1 raport de cercetare.  

Cont SATELIT privind Cultura  

 

 

În cadrul anului 2017, a avut loc activitatea de documentare, realizându-se o trecere în revistă a principalilor indicatori care por 

compune Contul Satelit. Perioada de documentare a vizat metodologia de calcul a indicatorilor (cu referire în special la Valoarea 

Adăugată Brută, Personal, Comerţ Exterior, Cifră de Afaceri şi Profitabilitate), cât şi la investigarea modului de organizare a acestui 

cont în alte ţări. Au fost vizate ţările cu cercetarea cea mai aprofundată în acest domeniu, cum ar fi Canada, Spania, Columbia, Chile 

sau Portugalia.  
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O întârziere în finalizarea acestui raport a fost generată de doi factori:  

1. Institutul Naţional de Statistică a stopat în momentul de faţă acest proces de colaborare în cadrul Contului Satelit, menţionând faptul 

că aşteaptă o metodologie oficială din partea EUROSTAT; 

 2. Culegerea datelor: principalii indicatori sunt economico-financiari şi ţin de rezultatele companiilor private existente în bilanţul contabil 

şi contul de profit şi pierderi. Aceste date nu au fost încă furnizate de către ANAF.  

A fost iniţiată în paralel totuşi un proces de culegere a datelor de la INS. Aceste date se referă la următorii indicatori:  
1. Număr întreprinderi; 
2. Număr mediu de salariaţi; 
3. Număr mediu persoane ocupate; 
4. Cheltuieli cu personalul; 
5. Cheltuieli cu salarii; 
6. Cifra de afaceri; 
7. Producţia exerciţiului; 
8. Valoarea adaugată brută la costul factorilor; 
9. Excendent brut din exploatare; 
10. Rezultatul brut al exerciţiului; 
11. Exporturi nete; 
12. Investiţii nete realizate; 
13. Investiţii brute în bunuri corporale; 
14. Capital social la 31 decembrie. 

Baza de date rezultate este una foarte mare şi necesită volum mare de muncă pentru prelucrarea ei. Datele sunt în momentul de faţă 

în analiză şi prelucrare, inclusiv comparare cu alte surse de date. 
 

Implementarea metodologiei UNESCO privind colectarea și transmiterea datelor statistice pentru domeniul culturii  

 

 
 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iunie - decembrie 2017 

OBIECTIVE:  

Realizarea unei metodologii de raportare a indicatorilor UNESCO la nivel naţional şi armonizarea ei cu cea existentă la nivel 

internaţional. Vor fi implicaţi parteneri în acest studiu, respectiv Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi Institutul Naţional de 
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Statistică. De asemenea, vor fi colectate date existente şi testaţi indicatorii rezultaţi. Se va avea în vedere şi o comparare a datelor 

obţinute cu cele generate prin aplicarea metodologiei ESSnet. 

 

METODOLOGIE:  

Construirea unui număr de 22 de indicatori care vor contribui la o mai bună integrare a culturii în cadrul strategiilor de dezvoltare de la 

nivel național. Setul de indicatori construit va analiza și ilustra aportul culturii la următoarele sectoare de activitate/dimensiuni ale 

proceselor de dezvoltare: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de gen, comunicare și patrimoniu, permițând 

și realizarea unei comparații a rolului și locului culturii din România cu celelalte state din sud-estul Europei care au implementat sau se 

află în curs de implementare a proiectului. 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 22 de indicatori cu date pe România; 

 1 raport de țară. 

Culegere date prin platforma online INCFC  

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: februarie - noiembrie 2017 

OBIECTIVE:  

1 Adăugarea opțiunii de user login pe mai multe niveluri de acces: administrator, cercetători INCFC, repondenți;  
2 Colectarea de date pentru cele doua studii (Dinamica editurilor și a activităților editoriale din România si a Studiului despre 

situația așezămintelor culturale din mediul urban). 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

- bază de date în Excel (export din platformă) pentru Studiul Dinamica editurilor și a activităților editoriale din România; 

- o bază de date în Excel (export din platformă) pentru Studiul Așezămintele culturale din mediul urban. 

Platformă de vizualizare interactivă hărți cartografiere sector cultural   
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OBIECTIVE:  

1 Realizarea versiunii în limba engleza a platformei;  

2 Realizarea secţiunii Patrimoniul Cultural din România cu indicatori din mai multe surse: Lista Monumentelor Istorice, pe 

categorii, în funcţie de natură (arheologie, arhitectură, de for public, memoriale si funerare), de tip (aşezare, situri, necropole 

etc.) şi de importanţă (categorie A, categorie B), Lista Patrimoniului Mondial - UNESCO, Bunuri culturale mobile clasate în 

Patrimoniul Cultural Naţional, date din BCC despre perceptia populaţiei (?), etc. 

Studiu de consum cultural Târgu-Jiu 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iunie – august 2017 

 

OBIECTIVE:  

1. Studiul de consum cultural în județul Gorj constituie un sondaj de opinie pe diverse teme legate de cultură, realizat de INCFC în anul 

2017 la solicitarea Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, în baza contractului de servicii nr. 304/21.07.2017. Studiul își propune analiza 

consumului și practicilor culturale în rândul populației județului Gorj și analiza profilelor de beneficiari și non-beneficiari ale activităților 

culturale organizate de instituțiile din județ. 

 

Obiective analiză calitativă: 

 Identificarea și înțelegerea aprofundată a profilului beneficiarilor Școlii Populare de Artă; 

 Cunoașterea nevoilor și așteptărilor beneficiarilor; 

 Identificarea nivelului de satisfacție al beneficiarilor; 

 Conturarea profilului beneficiarilor și al non-beneficiarilor în raport cu Școala Populară de Artă. 

METODOLOGIE: 
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 Realizarea unui ghid de focus grup; 

 Realizarea unui chestionar;  

 Colectarea datelor calitative; 

 Colectarea datelor statistice cantitative; 

 Realizarea bazei de date; 

 Analiza și interpretarea bazelor de date; 

 Realizarea raportului de cercetare. 
 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 1 bază de date în SPSS; 

 1 focus grup realizat în județul Gorj; 

 1076 de chestionare completate; 

 1 raport de cercetare cantitativ; 

 1 raport de cercetare calitativ.  

 

Studiu de satisfacţie a participanților la cursurile de formare în 2017 

PERIOADA: noiembrie - decembrie 2017 

OBIECTIVE: 

1. Identificarea nevoilor şi problemelor participanţilor la cursurile din programul de formare; 

2. Identificarea nivelului de satisfacție al celor care au participat la cursurile de formare; 

3. Identificarea principalelor puncte forte şi punctelor slabe ale cursurilor la care au participat respondenții. 

 

METODOLOGIE: 

 Elaborarea unui chestionar; 

 Colectarea datelor; 

 Realizarea bazei de date în SPSS; 

 Redactarea raportului de cercetare. 

 

REZULTATE: 

 275 de chestionare completate; 

 1 raport de cercetare. 
 

Studiu de satisfactie participanți la Conferinta Națională a Managerilor Culturali din 2017 
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PERIOADA: octombrie-noiembrie 2017 

OBIECTIVE: 

1. Identificarea nevoilor şi problemelor participanţilor la Conferință; 

2. Identificarea principalelor teme de dezbatere pentru următoarea ediție a Conferinței. 

 

METODOLOGIE: 

 Elaborarea unui chestionar; 

 Colectarea datelor; 

 Realizarea bazei de date; 

 Redactarea raportului de cercetare. 

 

REZULTATE: 

 130 chestionare distribuite; 

 68 de chestionare completate; 

 Raport de cercetare: Majoritatea managerilor culturali au fost mulțumiți de toate aspectele ediției a IV-a a Conferinței Naționale 

a Managerilor Culturali, în special de subiectele puse în discuție, de atitudinea personalului de la front-desk, de spațiul în care 

se desfășoară conferința și de elementele logistice. O mică parte dintre managerii culturali au fost nemulțumiți (mai mult sau 

mai puțin) de intervalul orar al conferinței, de durata acesteia (o parte dintre manageri își doresc cel puțin 3 zile pentru o astfel 

de conferință) și de informațiile din mapa de la front-desk. Cel mai puțin mulțumiți au fost de faptul că această conferință se 

desfășoară în zilele de week-end. 

 Grupuri de lucru: Având în vedere că tema acestei ediții a conferinței a fost „Problemele cadrului legislativ și problemele generale 

legate de managementul instituțiilor publice”, majoritatea dezbaterilor din cadrul grupurilor de lucru au fost centrate pe probleme 

de legislație specifice tipurilor de instituții publice de cultură, grilele de salarizare, probleme de finanțare/ buget și durata contractului 

de management.  

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management 

8.1. PUBLICAȚII în anul 2017 

INCFC a lansat pe 11 aprilie trei noi volume dedicate cercetării sectoarelor culturale și creative și vitalității culturale în spațiul public 

prin identificarea practicilor și tendințelor actuale, precum și a nevoilor de formare și profesionalizare din domeniul cultural-artistic, 

evaluate din perspectiva indicatorilor statistici:  

 Caietele Culturadata, volumul 1/2017 

 Caietele Culturadata, volumul 2/2017  

 White Paper for Unlocking the Economic Potential of the Cultural and Creative Sectors in Romania  

http://www.culturadata.ro/publicatii/caietele-culturadata-vol1-2017/
http://www.culturadata.ro/publicatii/caietele-culturadata-volumul-2-2017/
http://www.culturadata.ro/categorie-publicatii/white-paper-for-unlocking-the-economic-potential-2016/
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Barometrul de Consum Cultural 2016. O radiografie a practicilor de consum cultural, studiu realizat și publicat anual, a fost lansat 

pe 7 iunie 2017, la Sala Symposium a Bibliotecii Naționale a României în prezența unor importante personalități din mediul cultural și 

academic, a Ministrului Culturii, și a numeroși alți demnitari din cadrul MCIN. Inspirat din practicile de cercetare de consum similare 

realizate în Europa, „Barometrul” a fost conceput ca un instrument de lucru pentru specialiştii din sectoarele culturale şi creative, ca o 

analiză relevantă pentru reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, dar şi ca o lectură interesantă pentru publicul larg. Pe 13 

iunie, Barometrul a fost lansat și în cadrul Bursei de Spectacole a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. 

 

Revista Muzeelor nr. 1/2016 a fost lansată în februarie, aceasta putând fi accesată și online în limba română, engleză și franceză. În 

luna octombrie a fost lansat apelul la contribuții pentru numerele 1/2017 și 2/2017. 

 

În cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali a fost lansată cartea „Managementul teatrelor. Modele şi strategii pentru 

organizaţii şi instituţii de spectacol” (autori: Lluís Bonet și Héctor Schargorodsky), un model practic de colaborare al INCFC cu unul 

din cei mai importanți specialiști ai rețelei ENCATC. Acest volum reprezintă o premieră în domeniul managementului cultural din 

România. 

 

 

http://www.culturadata.ro/categorie-publicatii/barometrul-de-consum-cultural-2016/
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2016.pdf
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/07/RevistaMuzeelor2016_en.pdf
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2017/07/RevistaMuzeelor2016_fr.pdf
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8.2. EVENIMENTE  

 

INCFC organizator/coorganizator 

Mastering the Music Business 2.0 – evenimentul a avut loc în perioada 10-11 iulie 2017 in Aula MCIN, Institutul nostru fiind 

coorganizator. În cadrul conferinței, INCFC a diseminat în rândul participanţilor un chestionar elaborat de departamentul cercetare al 

Institutului, prin intermediul căruia se urmărește obținerea unor date relevante privind industria muzicală și consumul de muzică din 

România. Totodată, INCFC a susţinut în cadrul evenimentului o prezentare a capitolului dedicat industriei muzicale din Cartea Albă 

pentru Activarea Potențialului Economic al Sectoarelor Culturale şi Creative.  

Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția a IV-a - organizată anual de Institutul Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală, conferința s-a desfășurat în perioada 28-29 octombrie 2017 la Biblioteca Națională a României, în parteneriat cu 

UNITER/Festivalul Național de Teatru. La eveniment au participat: Lucian ROMAȘCANU (Ministrul Culturii și Identității Naționale), 

Gheorghe POPA (Secretar de Stat MCIN), Nigel BELLINGHAM (Director British Council România), Maria RĂDUCU (Manager interimar 

Biblioteca Națională a României), Manuele DEBRINAY RIZOS (Vicepreședinte ENCATC), Lluis BONET i AGUSTI (ex Președinte 

ENCATC), Camille JUTANT (Directorul Masterului DPACI – Universitatea Lyon II), alături de peste 150 de directori de instituții publice 

de cultură – biblioteci, muzee, teatre, centre culturale, instituții muzicale și alte așezăminte culturale, personalități culturale, juriști 

specializați în legislația culturală și reprezentanți ai sectorului independent. Evenimentul s-a desfășurat sub egida ENCATC 

–  European network on cultural management and policy. 

 

Conferința de Marketing Cultural, ediția a IV-a – Evenimentul a avut loc în perioada 23-24 noiembrie 2017 şi a fost organizat de 

Muzeul Municipiului București, în parteneriat cu INCFC și Facultatea de Administrație (Universitatea din București). 

 

 

http://www.culturadata.ro/cnmciv/
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INCFC participant  

 

Al 25-lea Congres ENCATC pentru Management și Politici Culturale s-a desfăşurat în perioada 27-30 septembrie 2017 la 

Bruxelles, Belgia. INCFC a fost reprezentat de Carmen CROITORU și Alexandru BOUREANU.  

Adunarea Generală COMPENDIUM for Cultural Policies and Trends in Europe a avut loc în perioada 8-10 noiembrie 2017 la 

Praga, Cehia. INCFC a fost reprezentat de Carmen CROITORU.  

 

F) Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de 

către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare este prevăzut în Anexa nr. 3 (Proiectul de buget 

2018). 

DENUMIRE INDICATOR 
BUGET  2017 
FINAL (LEI) 

BUGET 
APROBAT 2018 

(LEI) 

TOTAL VENITURI 5,686,000 3,966,000 

Venituri proprii 1,446,000 1,044,000 

Subventii de la alte administratii (MCIN) 4,240,000 2,922,000 

TOTAL CHELTUIELI 5,686,000 3,966,000 

Cheltuieli de personal 896,000 822,000 

Bunuri si servicii 4,790,000 3,144,000 

 

Menţionăm faptul că, pentru anul 2018, proiectul de management validat pentru perioada septembrie 2017 - 2022 includea 

pentru anul 2018 suma de 1.712.000 lei pentru programul minimal, fiind alocat doar un procent de 86,21% fapt care a dus la eliminarea 

unor proiecte. 

2. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management  

 Acest indicator este în acumulare permanentă deoarece toți utilizatorii direcți care fac apel la datele, studiile, publicațiile sau 

programele de formare INCFC, devin consumatori fideli ai serviciilor furnizate de INCFC.  La nivel național s-au atins toate țintele de 

notorietate dorite, iar pentru viitor se pot dezvolta relații mai directe prin parteneriate cu autoritățile locale dar și cu parteneri din mediul 

cultural privat.  

3. Analiza programului minimal realizat este prevăzută în Anexa nr. 7 
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Programul minimal a fost echilibrat formulat, motiv pentru care gradul de îndeplinire a fost extrem de mare.  

Nu au existat dificultăți în realizarea proiectelor estimate.  

Program minimal Estimat Realizat 

2017 (20.09 - 31.12.2017) 880.000 LEI 873.697 LEI 

2017 (trim. IV) 
În acest trimestru au fost închise 

și cheltuite sumele și de la 
proiectele desfășurate în 

trimestrele II și III, întrucât 
proiectele de cercetare au o lungă 

perioadă de desfășurare 

457.000 LEI 486.029 LEI 
(incluzând şi plăţile realizate 

pentru prevederile angajate, dar 
necheltuite din trimestrele 

anterioare) 

 


