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Notă, 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Ministerul Culturii denumită în continuare 

autoritatea, pentru Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, denumit în continuare INCFC, aflat în subordinea sa, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale 

regulamentului de evaluare.  

În calitate de Manager, subsemnata Carmen CROITORU am alcătuit prezentul raport în conformitate cu anexa 4, din Ordinul 

Ministerului Culturii nr. 2799/10.12.2015, raportarea făcându-se pe baza următoarelor criterii de evaluare:  

1. evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent; 

2. îmbunătățirea activității instituției; 

3. organizarea / sistemul organizațional al instituției; 

4. situația economico-financiară a instituției; 

5. strategia, programele și implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor 

formulate de autoritate; 

6. evoluția economico-financiară a instituției pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare 

necesare de alocat de către autoritate.  

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele și informațiile din prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 

01.01.2015 la 31.12.2015 reprezentând a doua evaluare. 

Toate drepturile ce decurg din prezentarea acestui material aparțin autorului - @Carmen Croitoru (2016) 

 

Semnătura, 
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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; 

 

INCFC este singurul institut național care are ca obiectiv cercetarea specializată și formarea profesională pe sectorul ocupațional 

Cultură. 

 

Lista parteneriatelor cu organizații/instituții din România în anul 2015 

 

 Academia de Studii Economice – București (Facultatea de Marketing) 

 Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) 

 ArCuB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București 

 Asociația Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR)  

 Asociația Letea în UNESCO 

 Asociația MetruCub 

 Asociația Rețeaua Națională a Muzeelor din România  

 Asociația Societatea Muzicală 

 Asociația T.E.T.Alexandria – Festivalul Național de Teatru Tânăr „Ideo-Ideis” 

 Biblioteca Centrală Universitară  

 Biblioteca Națională a României 

 Creart – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – București 

 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – București 

 Muzeul Național al Satului 

 Muzeul Național al Țăranului Român 

 Muzeul Național de Artă al României 

 Muzeul Național de Istorie al României 

 Oficiul Național al Registrului Comerțului  

 Oficiul Român pentru Dreptul de Autor – (ORDA) 

 Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) – București  

 Teatrul Excelsior – București 
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 Teatrul Național „I.L.Caragiale” – București 

 Teatrul Național „Marin Sorescu” – Craiova 

 Uniunea Teatrală din România (UNITER) 

 Universitatea de Arte (UNARTE) București 

 Universitatea din Craiova (Facultatea de Litere – Departamentul de Arte) 

 Universitatea HYPERION 

 Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” – București 

 

Parteneriatele încheiate de INCFC în anul 2015 au avut în vedere dezvoltarea activităților de cercetare și formare profesională și 

derularea, în comun cu instituțiile partenere, a unor proiecte sau acțiuni punctuale. 

Parteneriatele cu instituțiile de învățământ superior au fost încheiate din perspectiva activității de cercetare, pentru identificarea 

temelor comune de interes în contextul procesului de accesare de linii de finanțare destinate cercetării, dar și pentru promovarea 

schimbului de cunoștințe în domeniu. Din perspectiva activității de formare profesională, parteneriatele cu instituțiile de învățământ 

superior au vizat colaborarea ă scopul îmbunătățirii programelor și curriculelor de curs desfășurate de instituțiile partenere.  

Parteneriatele încheiate cu instituțiile culturale de tipul teatrelor, bibliotecilor sau muzeelor, au urmărit promovarea activității de 

formare profesională în cadrul organizațiilor respective, adaptarea la nevoile lor specifice inclusiv în privința datelor și analizelor de 

specialitate.   

Parteneriatele realizate cu alte organizații au inclus fie acțiuni punctuale în cadrul unor proiecte culturale, fie organizarea unor 

evenimente comune de tipul conferințelor sau colocviilor.  

 

Pe plan internațional listăm câteva dintre rețelele la care INCFC este afiliat sau în curs de afiliere: 

 Budapest Observatory - înființat în 1999 și care funcționează sub umbrela Foundation for the East-Central European Cultural 

Observatory. Misiunea lui este să ofere informații despre condițiile (financiare, legislative, de guvernare, de politici) vieții culturale 

(activități culturale, produse, organizații) din țările Europei Centrale și de Est. INCFC se află în legătură permanentă cu acest 

organism apreciat la nivelul CE, încercând să furnizeze date relevante pe segmentele pe care se colectează informații pentru 

Cultură. 
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 KEA European Affairs - o organizație de cercetare și consultanță specializată în cercetarea, consultanța și susținerea 

sectoarelor culturale și creative, media și sport, înființată în 1999. Aria de expertiză include: strategii de dezvoltare culturală, 

planuri de dezvoltare și management cultural, sectoarele culturale și creative, comerț și cooperare, legislație europeană, 

educație și tineret, sport, managementul proiectelor europene, diversitate lingvistică și culturală. INCFC s-a înscris în această 

rețea, urmând să colaboreze cu articole și studii relevante. 

 Centre for Cultural Policy Research, Peace Institute - Ministerul Culturii, Slovenia, se concentrează pe studierea rolului, 

tendințelor de dezvoltare și condițiilor materiale ale instituțiilor culturale dar și pe analiza producției, circulației și consumului de 

produse culturale. Relația cu acest organism de monitorizare nu s-a concretizat încă, întrucât nu am reușit să răspundem 

invitației de participare la conferințele CCPR. 

 The Research Center for Arts and Culture (RCAC) este o organizație de cercetare din Washington, care furnizează date și 

informații pentru artiști și instituții de cultură, sponsorilor privați, decidenților politici și mediului academic.  Această rețea nu a 

fost accesată încă în 2015, dar se află în planul de dezvoltare a relațiilor internaționale pentru 2016-2017.  

 ERICarts, European Institute for Comparative Cultural Research, Consiliul Europei - organizație care colectează informații 

pentru Compendiumul de Politici și Tendințe Culturale în Europa. În 2015 doi dintre reprezentanții INCFC au fost selectați ca 

experți corespondenți permanenți, raportori pentru COMPENDIUMUL pe Politici Culturale  pentru România (Carmen Croitoru 

și Andrei Crăciun).  

 World CP, International Database of Cultural Policies, colectează date la nivel internațional pe sectorul cultural, pe modelul 

Compendiumul de Politici și Tendințe Culturale în Europa. Această rețea va fi dezvoltată după ce vom avea primele rezultate 

pe programul Contului Satelit. 

 Culterlink Network, Network of Networks for Research and Cooperation in Cultural Development - Consiliul Europei 

este o rețea care colectează date despre instituții, politici și resurse culturale. CSCDC a fost inclus ca partener din anul 2008 

dar va trebui să reînnoiască abonamentele și cotizațiile și să se înscrie cu noua persoană juridică - INCFC. 

 Département des études, de la prospective et des statistiques (DEPS) - înființat în 1963, primul serviciu de cercetare, 

planificare și statistici în cultură din Europa. DEPS furnizează studii privind situația forței de muncă și a ocupațiilor în cultură, 

cheltuielile bugetare și private în cultură precum și consumul cultural, economia culturii, politicile culturale, reglementări 

legislative în cultură. Departamentul gestionează baze de date statistice pe diferite sectoare culturale și creative, dar și pe 

tematici transversale. De asemenea, gestionează și Observatorul cultural din regiune la toate nivelele teritoriale. 
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Departamentul publică periodic colecții de studii, colecții de arhive și rapoarte de cercetare care ne parvin și care constituie 

modele de bună practică pentru INCFC.  

Managerul INCFC a inițiat legătura și a participat la întâlniri de lucru cu reprezentanții acestui Departament din cadrul Ministerul 

Culturii și Comunicațiilor din Franța (DEPS). Cu ocazia acestor întâlniri s-a discutat stabilirea unui parteneriat între INCFC și 

DEPS, ce urmează să fie semnat și care va include un program de schimb de bune practici, cu următoarele acțiuni principale: 

- organizarea în comun de evenimente pe teme de statistici culturale, sociologia culturii, etc. 

- stagii de practică pentru cercetătorii români la DEPS pentru familiarizarea cu metodologiile utilizate în Franța în domeniul 

culturii,  

- schimb de publicații – INCFC urmează să traducă în 2016 în limba franceză principalele studii, iar în anul 2015 au fost achizi-

ționate cele mai importante publicații DEPS. 

De asemenea, reprezentanții INCFC au menținut corespondența și au participat la întâlniri de lucru cu reprezentanții Heinrich-Heine 

Universität Düsseldorf, în scopul încheierii unui parteneriat cu Facultatea de Arte și Științe Umaniste planificând obiective privind 

mobilitatea personalului de cercetare, cicluri de conferințe, schimb de date, studii privind migrația, interculturalitatea și mass-media, 

programe pentru cercetători. 

 

Proiectele desfășurate în cadrul acestor parteneriate sunt descrise pe larg în secțiunea B a programelor și proiectelor INCFC pe anul 

2015. 
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2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări); 

PUNCTE TARI 

 Profilul unic al INCFC în peisajul cultural din România 

 O echipă consolidată care a triplat ritmul de activitate comparativ 

cu 2014 

 Creșterea semnificativă a veniturilor proprii din activitatea de bază 

 Atragerea unor specialiști de înaltă calificare  

 Realizarea unor studii cu impact în activitatea culturală  

 Numărul de parteneriate încheiate cu instituții renumite la nivel 

național și dezvoltarea unor proiecte în parteneriat 

 Realizarea cercetărilor specializate de interes național ce 

reprezintă un factor de impact în dirijarea strategiilor culturale din 

România și în activitatea organizațiilor culturale  

 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, elaborarea unor noi 

Standarde Ocupaționale pentru domeniul culturii) 

 Deschiderea instituției către publicul larg (publicarea studiilor în 

format tipărit și electronic, precum și diseminarea către categoriile 

de beneficiari identificate) 

 Creșterea numărului de beneficiari ai programelor de formare 

profesională de calificare și recalificare pentru domeniul culturii  

 Lansarea unor noi cursuri de perfecționare pentru meserii 

emergente din domeniul culturii   

 Realizarea noii imagini identitare a INCFC și impunerea acesteia 

în zona culturală din România   

 

PUNCTE SLABE  

 Costuri și litigii generate de imobile (clădiri și terenuri) 

„moștenite” din comasări anterioare ale CCCDC și 

CPPC, situate în București și în țară, fără a deține 

funcții/personal administrativ; 

 Lipsa de legitimitate administrativă asupra spațiilor 

utilizate în sediul Ministerului Culturii din bld. Unirii nr. 22 

 Efectul încadrării eronate a Institutului în categoria „case 

de cultură și cămine culturale din România ”, încadrare 

ce limitează atât cadrul de acțiune cât și statutul instituției 

 Nivelul slab de salarizare provenit din încadrarea în 

categoria caselor de cultură și căminelor culturale din 

România  

 Numărul redus al sălilor de curs și al spațiilor 

administrative 

 Numărul insuficient de posturi pentru activitățile instituției 

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

ROF 

 Inabilitatea managementului intermediar de a lua decizii 

sau de a îndeplini și finaliza sarcinile delegate  

 Lipsa personalului necesar desfășurării activităților de 

bază în cadrul celor două filialele (Maramureș și Drobeta 

Turnu-Severin),  blochează funcționalitatea efectivă a 

acestora  

 Creșterea prea rapidă a organizației în raport cu țintele 

manageriale → există pericolul unor crize de creștere 

(confirmarea teoriilor organizaționale Adizes-Greiner!) 
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OPORTUNITĂȚI  

 

 Desemnarea INCFC ca organism responsabil cu implementarea 

Contului Satelit pentru Cultură oferă posibilități de dezvoltare și 

o bună situare în raport cu autoritățile 

 Contextul național și european în care se pune accent pe date și 

cercetare statistică și fundamentală va crește vizibilitatea INCFC 

 Participarea în programe Europene care se vor implementa 

începând cu anul 2016, atrag pe de o parte noi resurse financiare 

și aduc un aport de experiență în derularea proiectelor europene 

 Identificarea și încheierea unor parteneriate naționale și 

internaționale pot întări poziția INCFC în sectorul cultural 

 Identificarea unor nevoi culturale noi care vor crea programe de 

formare profesională noi va fi utilă diversificării cursurilor 

 Realizarea unor studii de consum cultural și programe de formare 

pentru terți la nivelul autorităților locale și a organizațiilor private 

întărește poziția de expert   

 Reprezentarea României în cadrul diferitelor evenimente 

internaționale care se încadrează în activitatea INCFC aduc un 

plus de imagine și pot atrage parteneriate internaționale 

AMENINȚĂRI  

 

 Lipsa adresei și a sediul adm. au blocat reautorizarea 
cursurilor și acreditarea activității de cercetare 

 Obligația INCFC de a administra bunuri imobiliare (clădiri 
și terenuri) „moștenite” din comasări anterioare ale 
CCCDC și CPPC, situate în București și în țară, fără a 
deține funcții/personal administrativ; 

 Corectarea prea lentă a legislației care afectează direct 
statutul și cadrul normativ INCFC (OUG 72/2013, HG 
1069/2013, Legea salarizării unitare, HG 481/2015 și HG 
567/2015) 

 Legislația domeniului public care afectează activitatea 
întregului sector al Culturii și implicit, a INCFC 

 Instabilitatea legislativă și politică  

 Instabilitatea și ritmul schimbărilor la nivelul autorității 
căreia INCFC se subordonează 

 Lipsa bugetelor multianuale 

  Încadrarea greșită a instituției în Anexa IV - Familia 
ocupationala de functii bugetare "Cultura", Capitolul V: 
Salarii de baza din case de cultura si camine culturale 
din România – demotivantă pe termen lung pentru 
personalul angajat 

 Lipsa prevederilor legale de promovare și de stimulare 
financiară a performanțelor individuale– afectează 
selectarea celor mai buni specialiști pe termen lung  

 Legislația și actele normative impuse în desfășurarea 
procedurii de ocupare a posturilor vacante prin concurs  
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3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

3.1. Realizarea identității vizuale printr-un proces de 

branding, necesar comunicării publice a activității 

instituției și plasarea acesteia în conștiința beneficiarilor. 

Acțiuni:  

 Ianuarie – martie 2015: crearea identității vizuale a 

instituției și declinarea acesteia pe toate materialele de 

promovare;  

 Martie: lansarea noii identități vizuale;  

 Septembrie-decembrie: realizarea manualului de 

identitate vizuală și verificarea utilizării corecte a 

elementelor de identitate;  

 

3.2. Actualizarea agendei INCFC, în vederea diseminării studiilor, informării asupra programelor de formare profesională 

organizate și a evenimentelor, care cuprinde aproximativ 1000 de intrări - autorități publice centrale și locale, direcții județene 

pentru cultură, instituții publice de cultură și organizații neguvernamentale, personalități culturale.  

3.3. Realizarea materialelor informative și promoționale  

 Ianuarie – Decembrie 2015: realizarea materialelor promoționale, conform noii identități vizuale, necesare evenimentelor 

INCFC, precum și cursurilor organizate de Serviciul Formare Profesională, diseminate către aproximativ 1000 de beneficiari;  

 Ianuarie – Februarie 2015: realizarea broșurii oficiale INCFC în limbile română, engleză și franceză, diseminate către 

aproximativ 1000 de beneficiari;  

 Martie 2015: realizarea unor mesaje personalizate pentru lansarea oficială a instituției diseminat către aproximativ 500 de 

beneficiari; 

 Iulie – Septembrie 2015: realizarea broșurii pentru prezentarea activității de formare profesională diseminate către aproximativ 

500 de beneficiari;  

 Octombrie – Decembrie 2015: realizarea calendarelor personalizate și a agendelor pentru anul 2016 diseminate către 

aproximativ 500 de beneficiari;  
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3.4. Canale de comunicare online 

 

3.4.1. SITE www.culturadata.ro 

 Principalul canal de comunicare online este platforma 

digitală oficială a instituției care transmite informații cu 

privire la activitatea acesteia și a fost finalizat în anul 

2015 prin crearea secțiunilor: Formare, Calendar, 

Publicații, Examen Traducător, Posturi vacante, Noutăți. 

Au fost realizate și site-urile în limbile engleză și 

franceză.    

 Conform graficului alăturat site-ul a înregistrat:  

- 43 533 de accesări (47,7% vizitatori noi)  

- 25 228 de sesiuni unice 

- Accesat preponderent prin căutare organică (prin 

intermediul motoarelor de căutare) și directă (prin 

accesarea adresei);  

- Vizualizări pagini: 181 594 

- Vizitatori/zi: cca 70  

- 4 pagini/sesiune  

- Timp mediu de vizualizare a paginilor: 3:17 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rezumat accesare site - Sursa: Google Analytics 

 

 

   

http://www.culturadata.ro/
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3.4.2. FACEBOOK 

 Canalul de socializare Facebook este 

utilizat pentru transmiterea informațiilor în 

timp real, precum și pentru redirecționarea 

utilizatorilor către site.  

 În 2015, a atins pragul de 2000 de 

fani;  

 Majoritatea persoanelor accesează 

pagina prin intermediul site-ului oficial 

www.culturadata.ro;  

 Cele mai multe aprecieri provin din 

București (1184), Cluj (77) și Iași (61)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul utilizatorului paginii de Facebook          Sursa: Facebook 

http://www.culturadata.ro/


15 
 

 

 

3.4.3. NEWSLETTER 

 Newsletter-ul este transmis către abonații NL INCFC pentru a oferi bilunar informații actualizate cu privire la activitatea 

INCFC și a fost lansat în luna octombrie având ca subiecte cursurile, studiile și activitățile întreprinse de INCFC.  

 În medie, este transmis către 1100 de destinatari, înregistrând cca. 400 de deschideri;  

 Media click-urilor înregistrate de cele 5 numere transmise în 2015 a fost de 60;  

3.4.4. YOUTUBE  

 Canal de socializare utilizat pentru diseminarea materialelor video realizate de către INCFC cu ocazia evenimentelor 

organizate. (https://www.youtube.com/channel) 

 Video „Managerul Cultural, astăzi” 

 Video Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția I 

 Video  prezentare INCFC Video lansare Barometrul de Consum Cultural 2014  

3.4.5. LinkedIN  

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

identificarea potențialilor parteneri internaționali;  

3.4.6. 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.  
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4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;  

 

În vederea cunoașterii categoriilor de beneficiari INCFC au fost realizate următoarele activități:  

 Realizarea unor studii sociologice cantitative și calitative de către Serviciul Cercetare ale căror rezultate 

transversale au fost utilizate pentru cunoașterea aprofundată a nevoilor și așteptărilor beneficiarilor.  

 Grupuri de lucru pentru identificarea şi actualizarea nevoilor de reglementare și de formare profesională ce au 

constat în 5 sesiuni de focus-grup, pentru următoarele domenii: Artele spectacolului, Educație culturală, Patrimoniu 

cultural, Arte vizuale, Cultură scrisă;   

 Sondaj adresat managerilor culturali prin utilizarea unui chestionar auto-aplicabil, dar și organizarea unor focus-

grupuri de analize calitative în cadrul Conferinței Naționale a Managerilor Culturali, pe tipuri de instituții: Muzee, 

Biblioteci, Instituții de spectacole și concerte, Așezăminte culturale;  

 Realizarea Barometrului de Consum Cultural, cercetare cantitativă bazată pe tehnica sondajului de opinie ale cărei 

rezultate sunt utilizate în trasarea activității INCFC;   

 Realizarea și actualizarea bazelor de date ce conțin informații cu privire la instituțiile publice de cultură (proiect 

dezvoltat la pct. E al prezentului raport ale cărui rezultate contribuie la înțelegerea modului de funcționare al 

comunității beneficiare); 

 Implementarea unui sistem intern centralizat de monitorizare și stocare a informațiilor cu privire la beneficiarii 

cursurilor de formare profesională;   

 Utilizarea unui formular îmbunătățit feedback completat de absolvenții tuturor programelor de formare profesională 

desfășurate de INCFC;  

 Utilizarea rapoartelor oferite de Google Analytics, MailChimp și cele ale rețelelor de socializare pentru 

determinarea profilului beneficiarilor și a canalelor preferate/optime de comunicare publică;  
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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.  
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La nivel micro, grupul poate fi împărțit în două categorii, care de cele mai multe ori sunt interdependente:  

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  (autoritatea centrală căreia INCFC se subordonează și pentru care programele și 

obiectivele INCFC sunt esențiale), la care se adaugă:  

o Instituții publice de cultură subordonate de nivel național 

 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 Certificarea activităților de cercetare – pentru feedback  

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

o Instituții publice de cultură (cu interes și pe cercetare și pe formare profesională) 

 Universități (interesate în programele de cercetare și parteneri) care dețin:  

o Centre de cercetare (cu sau fără personalitate juridică din cadrul universităților) 

o Biblioteci  

 Societatea civilă 

o Organizații neguvernamentale 

o Operatori independenți (firmele din sectoarele culturale și creative) 

o Uniuni profesionale de creatori 

o 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;  

 



19 
 

Ținta de notorietate a fost deja atinsă în 2015 prin toate programele de formare desfășurate, dar mai ales prin publicațiile 

„Barometrul de Consum Cultural” și „Caietele Culturadata” care au devenit documente de referință în elaborarea strategiilor la 

nivel local sau a planurilor de management ale instituțiilor. 

În cadrul competiției Capitală Europeană a Culturii 2021, 14 orașe din România și-au depus candidatura, respectiv: Baia-Mare, 

București, Cluj-Napoca, Timișoara (cele 4 orașe care au fost selectate pentru etapa a II-a), Alba-Iulia, Arad, Bacău, Brăila, 

Brașov, Craiova, Iași, Sfântu Gheorghe, Suceava, Târgu-Mureș. În urma analizei dosarelor aferente candidaturilor a 

rezultat că Strategia Sectorială în domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020, elaborată la 

nivelul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, respectiv actuală structură de cercetare a INCFC, a 

constituit punctul de reper al strategiilor culturale locale elaborate cu această ocazie. 

În plus, pentru fundamentarea cât mai corectă a candidaturii în competiția ECOC 2021, două orașe – București și Brașov - au 

realizat studii de consum și practici culturale cu INCFC. Detalii despre cele trei studii efectuate la cerere, în afara programului 

minimal, se regăsesc la secțiunea B din prezentul raport.   

6. profilul beneficiarului actual  

6.1. Beneficiarii activității de cercetare – în anul 2015, am transmis informații detaliate către publicul nostru țintă 

astfel încât studiile și cercetările realizate au fost diseminate către aproximativ 1000 de instituții, și implicit, 

personalului angajat al acestora, în format tipărit sau electronic:  

 Ministerul Culturii 

 Consilii Județene: 41 de județe și Municipiul București  

 Direcții județene pentru cultură: 41 de județe și Municipiul București  

 Instituții publice de cultură:  

- Instituții de spectacole și concerte: 125  

- Biblioteci: 99 

- Muzee: 132 

- Așezăminte culturale: 300  

 Organizații neguvernamentale: 235 

 Universități: 20  

 Parteneri: 30  
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Anul 2015 a fost un an în care rolul și rostul INCFC a fost extrem de vizibil. 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. 

Competiția pentru Capitala Europeană a Culturii 2021 a polarizat numeroase autorități locale care au apelat fie la expertiza 

institutului, fie la studiile noastre în creionarea propriilor strategii pentru cultură. Din cele 15 orașe care au depus candidaturi 

valide, 2 (Brașov și București) au realizat studii de consum la nivel local prin INCFC, iar faptul că institutul nu s-a putut implica 

în toate solicitările a fost doar urmarea capacității organizaționale reduse a acestei structuri.  

 

 

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 2015, activitatea de formare profesională a atins un număr de 559 cursanți unici și 664 de participanți (incluzând 

persoane care au revenit la programe de formare). Prin evaluările organizate în sesiunile de examene traducători s-au 

înregistrat cel mai mare număr de înscriși de până acum – 490 de persoane.  

 

În 2015 INCFC a înregistrat pe activitățile de formare și atestare un total de 1154 de beneficiari. 

În ceea ce privește cursanții unici, aceștia provin din toate zonele țării, instituția înregistrând în anul 2015 participanți din 

fiecare județ. Majoritatea cursanților sunt angajați ai unor instituții publice de cultură, iar pe locul imediat următor se situează 

persoane fizice cu activitate în domeniul cultural. Harta și graficele de mai jos ilustrează în detaliu informații cu privire la 

profilul socio-demografic al beneficiarilor.  
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Hartă: Numărul de cursanți, în funcție de județul de proveniență 

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi 

propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

1. adecvarea activităţii profesionale a 

instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii; 

INCFC este mai mult decât o instituție sincronă 

cu politicile și strategia culturală, el este chiar 

autorul acțiunilor de legitimare a acestor direcții 

fundamentale. Palierul pe care acționează a 

devenit preponderent național și internațional 

îndeplinind funcția de cercetare-dezvoltare 

pentru Ministerul Culturii în subordinea căruia 

funcționează.  

Pe parcurul anului trecut am continuat 

demersurile pentru a convinge conducerea 

Ministerului să adopte și să legifereze propria 

Strategie Sectorială, strategie care a fost de 

altfel una din primele elaborate de ministerele 

de linie. Din păcate aceste acțiuni au rămas fără ecou în 2015. În mod paradoxal însă, toate strategiile locale construite sub 

impulsul competiției ECOC 2021 s-au fundamentat pe acest document strategic a cărui adoptare sperăm să devină doar o 

chestiune de timp. 

În plus, Institutul deține și competența și mijloacele necesare pentru a monitoriza și evalua impactul măsurilor strategice 

abordate de Ministerul Culturii, rol pe care îl îndeplinește pe toate palierele de cercetare statistică (abordând cercetări 

cantitative și calitative), dar și de formare și de identificare a nevoilor de perfecționare profesională. 



23 
 

Probabil că recunoașterea cea mai importantă pe care INCFC a primit-o a fost cooptarea de către INS pentru 

construirea Contului satelit privind cultura în România. Obiectivele Conturilor Satelit pentru Cultură1 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. 

 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Baza masei de potențiali beneficiari ai programelor de formare profesională la nivel național este extrem de mare. Tabelul 

de mai jos conține numărul de specialiști angajați pe tipuri de instituții.  

Tip de instituție Specialiști 

Biblioteci 7 332 

Muzee 6 350 

Instituții de spectacole și concerte 11 288 

Așezăminte culturale Un număr foarte de mare de referenți fără specializare 

Direcții județene de patrimoniu 138 – personal cu specialitate culturală 

Personal de specialitate de la nivelul autorităților Necuantificat 

 Sursa datelor: INS (seriile tempo), date pe anul 2014 

                                                                 
1 Conturile satelit sunt o modalitate descentralizată de raportare la nivel european implementat de EUROSTAT pentru a putea obț ine 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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Venind în sprijinul potențialilor beneficiari și având convingerea că o instituție își atinge rezultatele așteptate doar cunoscând 

nevoile publicului țintă, am realizat în anul 2015 un studiu dedicat nevoilor de formare profesională. Acest studiu a avut 

următoarele obiective: 

a. Evidențierea situației actuale din instituțiile publice de cultură în ceea ce privește formarea profesională a angajaților; 

b. Înţelegerea orientării şi implicării managerilor publici în formarea profesională a angajaților; 

c. Identificarea nevoilor reale de formare profesională în instituțiile publice de cultură. 

 
Principalele nevoi de formare menţionate de directori sau manageri circumscriu următoarele domenii, observându-se o 

preferință pentru cursurile de abililități transversale reflectând conștientizarea presiunii pieței și a sistemului concurențial, 

inclusiv în sectorul public al culturii:  

 

Pentru beneficiarii studiilor și cercetărilor statistice elaborate de INCFC nu am făcut o monitorizare exhaustivă întrucât ele au 

fost solicitate de aproape toate autoritățile locale din țară, managerii de instituții, organizații culturale și de public interesat, 

ceea ce a dus la epuizarea imediată a tirajelor tipărite și a determinat decizia de a pune la dispoziția utilizatorilor formatele 

electronice ale acestor lucrări pe site-ul www.culturadata.ro. În schimb beneficiarii activității de cercetare și modalitatea în 

care aceștia pot utiliza studiile se regăsesc în cadrul fiecărui proiect prezentat la punctul 3.   
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3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

Principalele direcții de acțiune corelative strategiei propuse pe termen lung pentru înființarea Institutului, corespund 

obiectivelor stabilite prin Planul de management inițial.  

Direcțiile de acțiune s-au concentrat asupra cercetării și colectării informațiilor, mapării creativității, 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.  

La aceasta trebuie să adăugăm imperativul unei abordări sistemice, în care sectorul culturii este parte și se articu-
lează organic cu celelalte sectoare socio-economice, le influențează și este influențat de ele. 

Pe fondul unor resurse tot mai limitate, specializarea și identitatea propusă pentru INCFC presupune o creştere a organiza-
ției, combinată cu cheltuirea prudentă a fondurilor alocate, dar și parteneriate de durată cu instituții de prestigiu care să legiti-
meze și susțină cercetarea și formarea într-un domeniu care nu va putea valorifica totdeauna datele obținute. 

Managementul pe care l-am propus are un caracter preponderent participativ, în sensul implicării în sistemul decizional a 
specialiștilor pro-activi și a eliminării, pe cât posibil, a celor cu atitudine pasivă în raport cu performanțele și activitatea institu-
ției.  

Transformarea INCFC dintr-o instituție teoretică, într-un institut certificat de cercetare și formare în domeniul culturii - catego-
ria institutelor naționale, este un proces care nu se va putea epuiza în cei trei ani de mandat – mai ales în ritmul în care sunt 
aprobate modificările structurale esențiale de către autoritatea excesiv de instabilă. 

Ambele tipuri de activități (cercetare și formare) pot fi generatoare de venituri, cu condiția respectării unui plan de dezvoltare 
coerent, a acumulării succesive de competențe și sub condiția dezvoltării constante a capacității instituționale, măcar în primii 
3 ani. 

 

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

 Completarea actului de constituire a INCFC cu luarea în considerare a legislației specifice din România privind cerce-
tarea și formarea profesională.  

 Structurarea noii instituții în acord cu perspectivele descrise în prezenta strategie pe termen lung și planificarea reor-
ganizărilor necesare pentru atingerea obiectivelor strategice.  
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 Demararea parteneriatelor strategice pe axele de cercetare și formare cu instituții similare la nivel național și cu auto-
ritățile locale.  

Direcțiile de acțiune sunt respectate, iar în condițiile în care autoritatea va sprijini în continuare drumul ascendent pe care 
INCFC s-a angajat, se va putea aborda a doua etapă de organizare în 2016. 

 

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, pentru mai buna 

funcţionare, după caz: 

1. măsuri de organizare internă 

În anul 2015 instituția a parcus prima etapă de organizare, după înființarea efectivă în luna iulie 2014; 

INCFC a luat naștere ca urmare a "comasării prin absorbție" a Centrului de Pregătire Profesională în Cultură cu Centrul de 

Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii (art. 1 din OUG nr. 72/2013), două instituții care nu aveau implementate SCI/M 

viabile. 

Inadvertența legislației și actelor normative sub incidența cărora Institutul își desfășoara activitatea, lucru sesizat 

ordonatorului principal de credite prin înscrisuri și întrunuri de lucru, a impus o organizare în trepte întrucât o parte din 

acțiunile pentru operaționalizarea Institutului nu s-au putut face din prima organizare – în care a fost nevoie de încadrarea 

personalului preluat și aducerea celor două secțiuni în aceeași organigramă. O primă etapă de organizare propriu-zisă s-a 

petrecut în iulie-dec.2014 dar a fost continuată pe tot parcursul anului 2015. 

 Strategia de organizare internă a cuprins în 2015: 

 Măsuri pentru consolidarea compartimentelor de specialitate;  

 Definirea și completarea fișelor de post – ca instrumente flexibile și particularizate – pentru a evita confuzia de 

sarcini.  

 Operaționalizarea Consiliilor colegiale consultative (implementarea ședințelor sistematice a Consililului de 

Specialitate- Științific și a celui Administrativ);  

 Activarea abordărilor ierarhice de decizie și responsabilizarea nivelelor de decizie;  

 Introducerea ședințelor ca instrument operativ de rezolvare instantanee a problemelor funcționale;  
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2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

Pe parcursul anului 2015 s-au depus mai multe propuneri și solicitări de modificare a unor acte normative incidente 

precum și a unor acte normative interne care trebuiau adaptate: 

 Rezolvarea blocajului produs de OUG 72/2013; În anul 2015, am sesizat atât ordonatorului principal de credite cât și 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă din cadrul Camerei Deputaților (în calitate de for legislativ 
decizional) blocajul creat de art. 1 din O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în 
subordinea Ministerului Culturii, respectiv de preluarea de către INCFC, fără suportul aferent (personal și buget), 
a activităţii de atestare în domeniul monumentelor istorice de la Institutul Naţional al Patrimoniului, fiind depuse 
amendamente în acest sens și participând la ședințele comisiei mai sus menționate în vederea soluționării situației;  

 Alocarea adresei și realizarea schimbului de sedii dintre INCFC și AFCN; AFCN are și el adresă în HG de înființare în 
str. Barbu Delavrancea (!)  

 Identificarea unei soluții pentru solicitările depuse în vederea scoaterii de sub administrarea INCFC a fostelor clădiri 
ale CPPC;  

 În anul 2015 INCFC nu a putut finaliza etapa de reorganizare propusă prin proiectul de management inițial din pricina 
întârzierii tuturor actelor normative incidente precum și din pricina neadoptării unor decizii la nivelul autorității. Toate 
măsurile luate au fost doar la nivelul managementului, în limitele legale, iar acestea vor continua în 2016.  

 Măsuri interne de reglementare menite să fluentizeze operațiunile birocratice (comunicare internă, comunicare cu 

beneficiarii, fluxul documentelor, planificarea operațiunilor de fundamentare și contractare, fluentizarea operațiunilor 

financiare mărunte de tipul taxelor de cursuri – formularele on-line);  

 Definitivarea ROI;  

 Actualizarea tarifelor percepute de Institut pentru serviciile oferite (OMC nr.2260/2015).  
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Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării aferente Sistemului de Control Intern/ Managerial (SCIM) pentru anul 2015 este 

prezentată în tabelul din ANEXA 1. 

În anul 2015, din totalul de 16 standarde aferente sistemului de control intern/ managerial reglementat prin Ordinul Secretarului 

General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, au fost 

implementate 5 standarde (structura organizatorică / obiective / planificarea / proceduri / audit intern), 2 standarde au fost parțial 

implementate (etica și integritatea / informarea și comunicarea), iar 9 standarde sunt neimplementate, acestea făcând parte din 

programul aferent anului 2016. 

 

 

În figura alăturată 

este prezentată 

ilustrarea grafică a 

datelor mai sus 

prezentate 

 

 

Faptul că la nivelul INCFC gradul de conformitate a SCI/M cu standardele este parțial conform este justificat de următoarele: 

În anul 2015 legislația privind SCI/M a suferit modificări considerabile, standardele de control intern/managerial fiind reduse de 

la 25 de standarde din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005, republicat, la 16 standarde în Ordinul Secretarului 

General al Guvernului nr. 400/2015 

Astfel, în ciuda gradului foarte ridicat de încărcare a personalului (reamintesc faptul că, la înființarea INCFC, din numărul total 

de posturi aferent celor două instituții comasate -62+22-, au fost alocat doar 42,86% din personalul cumulat, respectiv 36 de 

posturi, deși atribuțiile instituției au fost mărite, INCFC preluând fără resursele umane aferente inclusiv activitatea de atestare 

în domeniul monumentelor istorice de la Institutul Național al Patrimoniului), la nivelul INCFC,  se asigură revizuirea şi 

5
31%

2
13%

9
56%

Sistemul de control intern/managerial:
situația sintetică a rezultatelor autoevaluării 

I (standarde Implementate)

PI (standarde Parțial 
Implementate)

NI (standarde NeImplementate)
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îmbunătăţirea planului de continuitate a activităţii, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna toate schimbările ce intervin în 

organizaţie, respectiv etapa a doua de reorganizare în anul 2016. 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

Conform OUG 189/2008 cu modificările și completările ulterioare, conform HG1069/2013 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 de specialitate (Consiliul Științific) s-a întrunit de 6 ori pe parcursul anului 2015, în  ședințe ordinare și  

extraordinare, în vederea revizuirii și avizării/aprobării planurilor de cercetare și a programelor de formare profesională,  

evaluării dosarelor depuse de participanții la concursurile pentru ocuparea posturilor de Cercetător Științific Gradul I și II. 

Membrii Consiliului Științific sunt: Prof.univ. dr. Doina Banciu, prof.univ.dr. Vintilă Mihăilescu, prof.univ.dr. Gelu 

Colceag, prof.univ.dr. Alecsandrina Deaconu, prof.univ.dr. Dumitru Borțun, conf.univ.dr. Petru Mortu. 

De asemenea, Consiliul de specialitate (Consiliul Științific) a participat parțial sau integral la lansările și evenimentele INCFC 

oferind un extraordinar suport profesional echipei. Menționăm că, solicitarea formulată ordonatorului principal de credite, cu 

privire la desemnarea unui reprezentant în cadrul Consiliului de specialitate (Consiliului Științific)  al INCFC, nu a fost onorata 

până în prezent.  

Consiliul Administrativ a fost activ și eficient, întrunindu-se pe parcursul anului 2015 în 7 ședințe, devenind astfel un 

important instrument cu rol  consultativ la nivelul conducerii INCFC.  

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. 

4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, promovare, 

motivare/sancţionare); 

4.1. Situația posturilor  

INCFC a funcţionat în anul 2014 având la bază un număr de 36 posturi, dintre care 5 funcţii de conducere şi 31 funcţii de 

execuţie, şi o structură organizatorică formată din 1 direcţie generală, 1 direcţie, 2 servicii și 14 compartimente, conform 

organigramei aprobate prin OMC nr.2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Institutului 
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Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 

 

În conformitate cu prevederile OUG nr.72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului 

Culturii și HG nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare 

Culturală, OMC nr.2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizarea și funcționare a Institutului Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală și în baza statului de funcții aprobat și comunicat de ordonatorul principal de credite la data de 

14.11.2014, managerul Institutului a notificat, în data de 19.12.2014, întregul personal contractual, cu privire la necesitatea 

modificării contractelor individuale de muncă, anexând noile fișe de post, elaborate conform Regulamentului de organizare și 

funcționare a Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 

 

Prin Decizia nr.84/22.12.2014, s-a dispus reîncadrarea personalului INCFC, începând cu data de 01.01.2015, reîncadrare 

realizată după următoarea structură funcțională: 36 posturi, dintre care 5 funcţii de conducere şi 31 funcţii de execuţie, şi o 

structură organizatorică formată din  1 direcţie generală, 1 direcţie, 2 servicii, 14 compartimente. 

 

 Structura înaintea reorganizării Structura după reorganizare 

Denumire 
Centrul de Pregătire 

Profesională în Cultură 

Centrul de Cercetare şi 

Consultanţă în Domeniul 

Culturii 

Institutul Naţional pentru Cercetare şi 

Formare Culturală 

Funcţii de conducere 7 6 5 

Funcţii de execuţie 55 16 31 

TOTAL 62 22 36 

 

Încadrarea personalului existent şi stabilirea drepturilor salariale, s-a realizat cu respectarea prevederilor Legii-cadru 

nr.284/2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG  nr.83/2014 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice și 

Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

4.2. Concursuri 

În cadrul Institului au fost organizate următoarele concursuri pentru ocuparea posturilor vacante:  
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a. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător ştiinţific, gradul I, în domeniul ştiintelor economice sau 

artelor,  în cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare-Dezvoltare - concurs finalizat prin atribuirea titlului de 

Cercetator științific, gradul I, concurentului admis și confirmat de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică 

și Inovare. 

b. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul artelor spectacolului, în 

cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare-Dezvoltare, desfășurat în perioada 11.02.2015-27.04.2015. Concursul 

s-a finalizat prin atribuirea titlului de Cercetator științific, gradul II, concurentului admis și confirmat de către Autoritatea 

Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. 

c. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător ştiinţific, gradul II, în domeniul ştiinţelor sociale în 

cadrul Compartimentului Ştiinţific Cercetare-Dezvoltare, desfășurat în perioada 11.02.2015-27.04.2015. Dosarul  

concurentului se află la Comisia CNADTCU din iulie 2015.  

d. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu Cercetare în cadrul Serviciului Cercetare, la care s-a 

prezentat un singur candidat ce și-a început activitatea în cadrul Institutului, în data de 04.03.2015, ocupând funcția de 

Şef Serviciu, gradul II. 

e. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Şef Serviciu Formare Profesională în cadrul Serviciului Formare, 

la care s-a prezentat un singur candidat ce și-a început activitatea în cadrul Institutului, în 04.03.2015, ocupând funcția 

de Şef Serviciu, gradul II. 

f. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier, gradul I în cadrul Serviciului Cercetare – 

Compartimentul publicații de specialitate, documentare. Începând cu data de 07.04.2015 candidatul declarat 

ADMIS ocupă funcția de Consilier, gradul I. 

g. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert în cadrul Serviciului de Cercetare - Compartimentul studii, 

cercetare, analize, politici și strategii. Începând cu data de 07.04.2015, candidatul declarat ADMIS ocupă funcția de  

Expert, gradul I. 

h. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert Consultant , gradul IA, în domeniul artelor spectacolului 

și/sau știintelor sociale, în cadrul Serviciului Formare Profesională Începând cu data de 07.04.2015, candidatul 

declarat ADMIS ocupă funcția de  Expert consultant, gradul IA. 

i. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert Consultant , gradul IA, în domeniul științelor umaniste 

și/sau management cultural, în cadrul Serviciului Formare Profesională. Începând cu data de 07.04.2015, 

candidatul declarat ADMIS ocupă funcția de  Expert consultant, gradul IA. 

j. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Cercetător Științific în cadrul Serviciului Cercetare - 

Compartimentul studii, cercetare, analize, policiti și strategii. Participanții la concurs nu s-au mai prezentat la 

susținerea probei scrise și probei practice, motiv pentru care concursul a fost ANULAT. 
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k. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Asistent de cercetare ştiinţifică, în cadrul Serviciului Cercetare - 

Compartimentul statistici, baze de date. Candidata admisă și și-a început activitatea în cadrul Institutului, în  

04.05.2015, ocupând funcția de Asistent de cercetare ştiinţifică, bază. 

l. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Economist, gradul I, în cadrul Compartimentului de achiziții, 

candidata admisă și  și-a început activitatea în cadrul Institutului, la data de 03.07.2015, ocupând funcția de Economist, 

gradul I. 

m. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Expert, gradul I, în cadrul Compartimentului marketing, 

comunicare, PR și IT, desfășurat în perioada 18.06.2015-25.06.2015. Candidata admisă și și-a început activitatea în 

cadrul Institutului, în 03.07.2015, ocupând funcția de Expert, gradul I. 

n. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier, gradul I, în cadrul Compartimentului marketing, 

comunicare, PR și IT. Candidata admisă și și-a început activitatea în cadrul Institutului, la data de 03.07.2015, ocupând 

funcția de Consilier, gradul I. 

o. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Auditor, gradul I, în cadrul Compartimentului de audit public intern, 

desfășurat în perioada 19.06.2015-26.06.2015. Comisia de consurs a constatat neîndeplinirea condițiilor specifice 

postului pentru unul din candidați, iar la proba scrisă, al doilea candidat a refuzat predarea lucrării către comisia de 

concurs. Concursul a fost ANULAT. 

p. Concurs pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic, gradul I, în cadrul Compartimentului juridic, 

desfășurat în perioada 22.06.2015-29.06.2015. Pentru acest post nu s-a depus niciun dosar, iar concursul a fost 

ANULAT. 

 

4.3 Evaluarea și promovarea personalului contractual  

 

În anul 2015, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului contractual din cadrul Institutului s-a realizat 

în conformitate cu prevederile Regulamentului privind evaluarea performanțelor profesionale individuale, precum și din cadrul 

unităților care funcționează în subordinea Ministerului Culturii ori în coordonarea ministrului culturii, 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 a fost  

cuprins între 4.01-5,00, nivelul maxim (foarte bine). 

 

Promovarea personalului contractual al INCFC s-a realizat în anul 2015, în concordanță cu prevederile Legii-cadru nr.284/2010, 
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HG nr.763/2010 și OUG nr.83/2014, asigurându-se astfel evoluția în carieră, prin trecerea în gradația/gradul/treapta de 

încadrare superioară/superior ori într-o funcție superioară, pentru un număr de 4 angajați. 

 

4.4. Sancțiuni disciplinare aplicate în cursul anului 2015 

 

Având în vedere prevederile  Legii nr.53/2003 – Codul Muncii și ale Regulamentului intern al INCFC, la data de 15.07.2015, 

șeful serviciului formare profesională, a raportat și înregistrat sub nr.1755/15.07.2015 informarea cu privire la nerespectarea 

programului de lucru, întârzieri, plecări înainte de încheierea programului, părăsirea repetată a locului de muncă fără aprobarea 

șefului ierarhic și absentarea nemotivată de către angajatul în funcția de expert consultant, aflat în subordinea sa directă. Ținând 

cont de dispozițiile art.247-248 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat, în special 248 alin.(1) lit.a) din același act 

normativ, la data de 23.07.2015, managerul instituției a decis avertizarea în scris a angajatului în cauză, conform deciziei 

nr.70/23.07.2015 (Anexa nr.7).  

4.5. Încetarea rapoartelor de muncă din cursul anului 2015 

În cursul anului 2015, au fost încetate următoarele rapoarte de muncă:  

Nr./data 

contract 
Funcția angajatului 

Data încetării 

activitătii 
Observații 

47/16.04.2007 Expert consultant, IA 26.01.2015 

Contractul individual de muncă 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. 

59/01.02.2008 Expert consultant, IA 24.02.2015 

Contractul individual de muncă a încetat în temeiul art.81 alin (1) din 

Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu achitarea tuturor 

drepturilor salariale cuvenite până la aceea dată. 

22/10.03.2006 Documentarist 01.07.2015 

Contractul individual de muncă 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. 

66/03.11.2008 Expert consultant, IA 01.08.2015 

Contractul individual de muncă 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. 

06/23.04.2015 
Asistent de 

cercetare științific 
01.11.2015 

Contractul individual de muncă 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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09/01.07.2015 Consilier, I 21.12.2015 

Contractul individual de muncă 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. 

 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor; 

INCFC se află în situația paradoxală în care este obligat să administreze spații pe care le deține cu titlu de administrator în 

București și în țară, activitate ce crează doar obligații de plată (contracte de colaborare pentru mentenanța imobilelor, utilități, 

realizarea reevaluărilor conform legislației aplicabile, reparații curente) fără a putea obține un beneficiu de pe urma acestor 

investiții, situație adusă în atenția ordonatorului principal de credite prin memorii/adrese/solicitări încă de la începutul 

mandatului și nesoluționată nici în momentul de față. 

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

în tabel din ANEXA 2. 

În anul 2015 am solicitat de la OCPI Ploiești și Constanța extrasele de carte funciară pentru imobilele de mai sus, descoperind 

cu această ocazie că datele nu au fost actualizate de mai mulți ani (ex. în extrasele pentru imobilele de la poz. 8-9 și 11-13, 

figurează ca administrator Centrul European de Cultură Sinaia desființat prin H.G. nr. 1878/2005), inclusiv prevederi din hotărâri 

judecătorești nu au fost comunicate pentru actualizarea informațiilor cadastrale, procesul de actualizare fiind îngreunat de faptul 

că INCFC nu a beneficiat de predarea documentelor în original (nici măcar a dosarele de instanță), astfel am fost nevoiți să 

facem mai întâi demersurile către judecătorii, pentru obținerea duplicatelor autentificate ale sentințelor care vor fi prezentate la 

OCPI. 

Spațiile utilizate fără titlu: - 9 spații de birou în incinta Ministerului Culturii (Unirii nr.22, sector 3, etaj 2). 

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor organisme de control în 

perioada raportată; 

În anul 2015 nu au existat misiuni de control la instituție. Conform H.G. nr.1069/din 11 decembrie 2013, Regulamentului de 

Organizare și Funcționare aprobat prin OMC nr.2668/ 08.10.2014 și Statul de funcții valabil de la data de 01.11.2014, Institutul 

Național pentru Cercetare și Formare Culturală poate exercita activitatea de audit public intern prin însuși compartimentul său, 

așa cum reiese și din organigrama entității, însă, salariul extrem de neatractiv și volumul ridicat de muncă sunt motive ce 
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împiedică practic ocuparea postului de auditor intern (post ce a fost scos la concurs pe parcursul anului 2015, conform dispo-

zițiilor legii aplicabile).  

Prin urmare, conducerea INCFC urmărește scoaterea la concurs și ocuparea postului de auditor și pe parcursul anului 2016, 

iar în cazul în care acest lucru nu se va realiza, se vor respecta prevederile Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, 

republicată. 

 

 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

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

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 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. 

 

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. 

 

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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1.1.INFLUENȚELE ASUPRA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN ANUL 2015   

   (MII LEI) 

CAP/SUBC

AP 
COD DENUMIRE 

BUGET 

INITIAL 

APROBAT 

2015 Influen

țe +/- 

BUGET  

rectificat 
Influențe  

+/- 

BUGET  

rectificat 
Influențe  

+/- 

BUGET  

rectificat 
Influențe  

+/- 

BUGET  

rectificat 

la data de 

15.02.2015 

la data de 

15.07.2015 

la data de 

24.09.2015 

la data de 

16.11.2015 

la data de 

16.11.2015 

  
Venituri 

Proprii 
1453 0 1453 0 1453 0 1453 147 1600 

43.10.09  Subventii 1987 150 2137 -100 2037 861 2898 0 2898 

  
TOTAL 

VENITURI 
3440 150 3590 -100 3490 861 4351 147 4498 

67.10.50  
CHELTUIELI 

TOTALE 
3440 150 3590 -100 3490 861 4351 147 4498 

 10 
Cheltuieli de 

personal 
597 150 747 -100 647 0 647 0 647 

 20 

Cheltuieli 

materiale şi 

servicii 

2843 0 2843 0 2843 510 3353 147 3500 

 70 
Cheltuieli de 

Capital 
0 0 0 0 0 351 351 0 351 
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Conform contului de execuție a bugetului INCFC la data de 31.12.2015, veniturile instituției sunt sintetizate în tabelul de mai jos: 

Denumire indicator Cod 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Încasări 

realizate 

Grad 

realizare 

față de 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

(%) 

Ponderea 

veniturilor în 

total venituri 

% 

TOTAL VENITURI  3.440.000 4.498.000 4.104.820 91,26 100 

VENITURI PROPRII  1.453.000 1.600.000 1.360.213 85,01 33,14 

Alte venituri din concesiuni și închirieri 

către instituții publice 
30.05.30 75.000 75.000 22.7782 30,37 1,67 

Venituri din organizarea de cursuri de 

calificare, specializare și perfecționare 
33.17 1.193.000 1.150.000 1.076.011 93,57 79,11 

Venituri din cercetare 33.20 90.000 280.000 243.2733 86,88 17,89 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 

activități 
33.50 95.000 95.000 18.1516 19,11 1,33 

SUBVENȚII DE LA ALTE 

ADMINISTRAȚII 
 1.987.000 2.898.000 2.744.607 94,71 66,86 

Subvenții pentru instituții publice 43.09 1.987.000 2.898.000 2.744.607 94,71 66,86 

                                                                 
2 Conform drepturilor constatate în anul curent, încasările din concesiuni și închirieri sunt afectate direct de litigiile existente (preluate la înființarea INCFC) 

care nu permit valorificarea unor imobile aflate în administrare. 
3 Veniturile din cercetare au fost suplimentate datorită încasărilor pentru cele 3 studii de consum și practici culturale realizate: municipiul București, municipiul 

și zona metropolitană de dezvoltare Brașov 
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2%

79%

18%

1%

Structura veniturilor proprii INCFC în anul 2015

Alte venituri din 
concesiuni și închirieri 
către instituții publice

Venituri din 
organizarea de cursuri 
de calificare și 
conversie profesională, 
specializare și 
perfecționare

 

 

O  că veniturile din activitatea de cercetare au crescut cu 170,30% față de prevederile bugetare estimate inițial, fapt datorat 

unor comenzi suplimentare atrase pe activitățile de cercetare.  

În cadrul veniturilor proprii, ponderea cea mai mare, așa cum era de așteptat,  

au avut-o veniturile rezultate din activitatea de formare (cursuri de calificare, 

specializare și perfecționare, ateliere etc),  

În anul 2015, ponderea veniturilor încasate a fost constituită din 33,14% în venituri 

proprii și 66,86% subvenție de la bugetul de stat. Procentul de venituri este 

proporțional mare în comparație subvenția alocată și peste media raportată la alte 

instituții publice de cultură. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.744.6
07; 
67%

1.360.2
13; 
33%

Structura veniturilor INCFC pe 
anul 2015

SUBVENȚII 
DE LA ALTE 
ADMINISTRA
ȚII
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Denumire indicator
Credite 

bugetare inițiale

Credite 

bugetare finale
Plăți efectuate

TOTAL CHELTUIELI 3.440.000 4.498.000 4.104.820

CHELTUIELI CURENTE, din 

care:
3.440.000 4.147.000 3.791.931

Cheltuieli de personal 597.000 647.000 555.152

Bunuri și servicii 2.843.000 3.500.000 3.236.779

CHELTUIELI DE CAPITAL 

din care:
0 351.000 312.889

Active nefinanciare 0 351.000 312.889

 

1.2. STRUCTURĂ CHELTUIELI 2015 

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 cosumabile 

    A2.3.    cheltuieli aferente contractelor încheiate în baza codulul civil și a legii 8/19 

B. Cheltuieli de capital 

   Cheltuielile INCFC realizate în anul 2015, sunt sintetizate în tabelul de mai jos, respectiv: 
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 Evoluția prevederilor bugetare în anul 2015, pe titluri de cheltuieli, este ilustrată grafic în figura de mai jos: 

 

 

597.000

2.843.000

0

647.000

3.500.000

351.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Cheltuieli de personal Bunuri și servicii Active nefinanciare

Credite bugetare inițiale Credite bugetare finale

555.152
13%

3.236.779
79%

312.889…

Structura plăților realizate în anul 2015, pe titluri de cheltuieli

Cheltuieli de personal

Bunuri și servicii

Active nefinanciare
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Ponderea cea mai mare a plăților au reprezentat-o bunurile și serviciile (79%), urmate de cheltuielile de personal (13%) și 

activele nefinanciare (8%).  

În anul 2015, cheltuielile cu bunuri și servicii, în sumă de 3.236.779 lei, au fost constituite din cheltuieli cu caracter funcțional și 

de întreținere (1.503.640 lei), cheltuieli cu materiale consumabile (241.275 lei) și cheltuieli aferente contractelor încheiate în 

baza Codului civil și a Legii nr. 8/996 (1.491.864 lei). Ponderea acestor categorii de cheltuieli este prezentată în graficul de mai 

jos: 

 

 

Ținând cont că activitatea specifică a instituției constă în activitatea de formare profesională și cercetare în domeniul culturii 

structura colaboratorilor este următoarea: 

a) formare profesională, din care: 

 contracte drept de autor  (78 persoane) 

 contracte civile de prestări servicii (165 persoane) 

 

b) cercetare în domeniul culturii, din care: 

 contracte drept de autor (36 persoane) 

 contracte civile de prestări servicii (28 persoane) 

 

47%

7%

46%

Structura cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2015 

Cheltuieli cu caracter funcțional și 
de întreținere

Cheltuieli cu materiale
consumabile

Cheltuieli aferente contractelor 
încheiate în baza Codului civil și a 
Legii nr. 8/1996
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Din totalul cheltuielior cu colaboratorii, drepturile de autor reprezintă 43%, iar contractele civile de prestări servicii 57%. 

Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală a fost înfiinţat prin comasarea Centrul de Cercetare şi Consultanţă în 

Domeniul Culturii cu Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, ambele centre având active fixe în gestiune încă din anul 

2007, active fixe ce au făcut obiectul solicitării către ordonatorul principal de credite spre avizare a casării acestora ţinând cont 

de faptul că înlocuirea pieselor defecte aveau o valoare mai mare ca a unui obiect nou cumpărat.  

INCFC nu a beneficiat de buget alocat la capitolul „Cheltuieli de capital”  şi nici fostele centre, respectivele CCCDC şi CPPC 

nu au avut alocate fonduri cu destinaţii similare în ultimii 3 ani până la comasare. 

Solicitarea a ţinut cont şi de noua structură de funcţionare a Institutului, a numărului de personal angajat şi a colaboratorilor 

necesari activităţilor de cercetare, formare profesională şi al altor activităţi conform ROF şi HG nr.1069/11.12.2013 

Ţinând cont de desemnarea INCFC ca şi „Cont Satelit pentru Cultură”, de parteneriatele importante din ultima perioadă cu INS, 

cu ICI, cu universităţi de profil, precum şi cu organisme internaţionale, o dotare software şi hardware era imperativ necesară. 

 

INCFC desfăşoară programe şi proiecte care presupun: 

 baze de date;  

 analize statistice la nivel național; 

 studii şi cercetări de profil  

 activităţi complexe de mapare, cartografiere, grafică computerizată;  

 activităţi de stocare informaţii cu caracter complex,  

Investițiile (activele nefinanciare) au inclus următoarele achiziții de dotări: laptop-uri - 10 bucăți, copiator digital - 5 bucăți, sistem 

de sonorizare - 1 bucată, Software statistică - 1 bucată, Software grafică - 2 bucăți, licențe Office - 10 bucăți, Software antivirus 

20 bucăți. 

 

1.3.  Bilanţul contabil și analiza acestuia se regăsesc în ANEXA 3 
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Concluzii privind ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL  

INCFC utilizează veniturii din :  

- subvenții pe care le primește de la Ministerul Culturii prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat de acesta pentru 

anul în curs pentru achitarea salariilor, procurarea de materiale, plata unor lucrări şi servicii etc.;  

- venituri proprii obținute prin efectuarea de servicii ca urmare a activităților de evaluare a competențelor profesionale, 

activităților de cercetare în domeniul culturii; 

- alte venituri operaționale: închirierea bunurilor imobile aflate în administrarea instituției.  

 

 

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de performanţă ale instituţiei 

din tabel: 

Indicatori de performanţă4 2015  

 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 

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. Fonduri nerambursabile atrase (lei)  

În anul 2015 a fost depus o cerere de finanțare în cadrul H2020, respectiv „ETHNIC”, cerere a cărui coordonator a fost Muzeul 

Național al Țăranului Român și care a fost respinsă. 

 

 

                                                                 
4 Au fost completate doar secțiunile ale căror indicatori de performanță erau opozabili și relevanți pentru activitățile desfășurate de INCFC 
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În plus, în anul 2015 au fost depuse 2 proiecte în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria, respectiv: 

Denumire proiect Status Parteneri 

Data semnare 

contract de 

finanțare 

Оrgаnizаtiоn, mаnаgеmеnt аnd mаrkеting оf 

cоmmоn culturаl hеritаgе bеtwееn Bulgаriа 

аnd Rоmаniа 

Aprobat, cu finanțare 

alocată  Ministerul Culturii 

din Bulgaria (lider – P1) 

 INCFC (P2) 

 Municipalitatea Silis-

tra, Bulgaria (P3) 

 Camera de Comerț 

Bulgaria-România (P4) 

02.03.2016 

 la Sofia 

Interdisciplinary research, shooting, 3D 

modelling and cataloguing of information from 

the research in WEB-based geographic 

information system of cultural and natural 

heritage and areas at risk associated with it  

Aprobat, fără finanțare 

disponibilă5 
NA 

 

Activitatea de atragere de fonduri externe nerabursabile aferentă anului 2015 se va evidenția în bugetul de venituri și cheltuieli 

aferent anului 2016 când va începe efectiv proiectul "Оrgаnizаtiоn, mаnаgеmеnt аnd mаrkеting оf cоmmоn culturаl hеritаgе 

bеtwееn Bulgаriа аnd Rоmаniа" al cărui contract de finanțare a fost semnat pe data de 02.03.2016 la Sofia, la Ministerul Culturii 

din Bulgaria, în prezența reprezentantului  Secretariatul Tehnic Comun - Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră 

Călăraşi pentru Graniţa România-Bulgaria și a celorlalți doi parteneri din Bulgaria. 

Proiectul a fost depus în cadrul Axei prioritare 2 – obiectivul specific 2.1 Tо imprоvе thе sustаinаblе usе оf nаturаl hеritаgе аnd 

rеsоurcеs аnd culturаl hеritаgе, în cadrul primului apel de proiecte pentru Programul INTERREG V-A România - Bulgaria lansat 

în data de 26 martie 2015 și care a avut termen limită de depunere data 30 iunie 2015 pentru proiecte soft. 

 

                                                                 
5 În cazul identificării la nivelul programului a unor economii în executarea proiectelor aprobate cu finanțare alocată, proiectele aprobate fără finanțare pot 

fi ulterior propuse spre finanțare în funcție de punctajul obținut.  
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3. Număr de activităţi educaţionale  

Numărul modulelor de formare profesională organizate este de 38.  

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)6  

În 2015, totalul aparițiilor media a fost de 113 (numărul nu include comunicate de presă), repartizate astfel:   

 98 de articole online; 

 2 articole full-page în presa scrisă;   

 2 interviuri în presa online 

 4 interviuri radio;  

 2 reportaje radio;  

 5 reportaje TV; 

5. Număr de beneficiari neplătitori  

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

instituției.  

Beneficiarii activității de atestare a specialiștilor, experților și evaluatorilor tehnici în domeniul monumentelor istorice au 

fost în număr de 20.  

Pentru activitatea de cercetare acest indicator nu este relevant.  

6. Număr de beneficiari plătitori  

Număr total de beneficiari ai cursurilor și atestărilor = 1154 (conform situației din tabelele următoare) 

SITUAŢIA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ COMPARATIV 2014-2015  

Anul Nr. cursuri Nr. sesiuni Nr. cursanţi Nr. absolvenţi 

2014 8 22 196 74 

2015 19 46 664 (din care 559 cursanți unici) 124 

                                                                 
6 Dosarul de presă poate fi pus la dispoziția celor interesați  în termen de 24 de ore de la solicitare.  



46 
 

 

PARTICIPANȚI PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 2015 

NUMELE CURSULUI Nr participanți 

Bazele muzeologiei 121 

Managementul instituțiilor de cultură 105 

Restaurator 61 

Impresar artistic 52 

Conservator opere de artă și monumente istorice 44 

Managementul proiectelor de cooperare pentru activități culturale în școli 41 

Staff manager 38 

Light design și comunicare creativă 26 

Digital storytelling 25 

Formator 24 

Gestionar custode sală 20 

Bibliotecă digitală 19 

Curator 17 

Organizator spectacole 16 

SMART manager 16 

Bibliotecar 14 

Programe educative în instituții culturale 11 

Bibliograf 8 

Programe de finanțare pentru cultură 6 

Total 664 (din care 559 cursanți unici)  

 

SITUAȚIE EXAMENE TRADUCĂTORI 2015 

Nr. sesiuni Nr. probe Nr. persoane examinate 

4 846 490 



47 
 

 

7. Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică (Indicator nerelevant) 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 

În 2015, INCFC a organizat 38 de module și sesiuni de formare profesională (dintre care 19 module acreditate ANC, 

13 cursuri și 6 ateliere. Au fost realizate 10 studii și 3 publicații (cărți). Au fost organizate 3 evenimente majore.  

 Denumire indicator Cod 

Prevederi 

bugetare 

inițiale 

Prevederi 

bugetare 

definitive 

Încasări 

realizate 

Grad realizare 

față de 

Prevederi 

bugetare 

definitive (%) 

Ponderea 

veniturilor în 

total venituri 

% 

(încasări) 

9.Venituri 

proprii din 

activitatea de 

bază 

Venituri din organizarea 

de cursuri de calificare și 

conversie profesională, 

specializare și 

perfecționare 

33.17 1.193.000 1.150.000 1.076.011 93,57 26,21% 

Venituri din cercetare 33.20 90.000 280.000 243.2737 86,88 5,93% 

TOTAL  1.283.000 1.430.000 1.319.284 92,25% 32,14% 

10.Venituri 

proprii din alte 

activităţi 

Alte venituri din 

concesiuni și închirieri 

către instituții publice 

30.05.30 75.000 75.000 22.7788 30,37 0,55% 

Alte venituri din prestări 

de servicii și alte 

activități 

33.50 95.000 95.000 18.1516 19,11 0,44% 

TOTAL  170.000 170.000 40.929 24,08% 0,99% 

                                                                 
7 Veniturile din cercetare au fost suplimentate datorită încasărilor pentru cele 3 studii de consum și practici culturale realizate: municipiul 

București, municipiul și zona metropolitană de dezvoltare Brașov 
8 Conform drepturilor constatate în anul curent, încasările din concesiuni și închirieri sunt afectate direct de litigiile existente (preluate la 

înființarea INCFC) și nu permit valorificarea unor imobile aflate în administrare. 
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E) Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin proiectul de 

management:  

1. prin raportare la viziune;  

Viziunea pe care am articulat mandatul de management s-a structurat în jurul ideii că este imperativă o abordare sistemică a 

sectorului culturii. În principiu, orice acțiune, intervenție, politică sau strategie are nevoie de date relevante, iar din această 

perspectivă INCFC este una din cele mai importante instituții publice din subordinea Ministerului Culturii care oferă un 

serviciu suport de legitimare precum și analize profesionale pentru toate acțiunile pe care politicul ar trebui să le angajeze în 

spațiul public.  

De asemenea, persoanele care activează în domeniul cultural trebuie să participe la programe de formare continuă pentru a 

răspunde schimbărilor tot mai dese. Aceste programe 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 acestora și 

instruirea la nivelul dorit va fi întotdeauna în defavoarea organizării acestor programe. 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...  

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. 

2. prin raportare la misiune; 

Atât cercetarea, cât și formarea din sectorul de activitate cultural sunt pârghii esențiale de dezvoltare; INCFC nu este una din 

instituțiile publice din categoria tipologică cunoscută.  

„Obiectul său de activitate este întregul domeniu al culturii pe care îl legitimează și căruia îi estimează, cercetează și 

stabilește paradigmele de evoluție. Misiunea explicită va fi aceea de a ajunge prin cercetare și formare culturală la 

toate instituțiile publice de cultură, indiferent de nivelul de subordonare precum și la organizațiile care activează în 
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sectorul cultural, cu scopul de a oferi date relevante despre politici și strategii în domeniul culturii, la nivel național 

și internațional”9. 

INCFC este în continuare singurul institut național care are ca obiectiv cercetarea specializată pe sectorul cultural (cercetare 

statistică și cercetare fundamentală) 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, misiunea de a ajunge prin studii/cercetări și 

programe de formare și perfecționare la cât toate instituțiile și autoritățile la nivel național care finanțează și dezvoltă activități 

culturale a fost aproape îndeplinită, devansând ținta propusă pentru 2017 (vezi harta beneficiarilor și răspândirea lor 

teritorială). Acest lucru este într-un fel meritul unui management pro-activ, dar este mai ales dovada că exista o nevoie acută 

a unui astfel de serviciu integrator cu caracter de suport al organizațiilor din sistemul instituțional și/sau privat. 

Misiunea enunțată la începutul mandatului de management trebuie păstrată și în perioada 2016-2017. 

 

3. obiective (generale şi specifice); 

Obiectivele generale și specifice au fost organizate pe cele două segmente de activitate, respectiv CERCETARE și 

FORMARE care au devenit complementare pe măsură ce cele două colective au început să lucreze împreună.  

 În 2015 obiectivele generale și cele specifice au fost intenționat preponderent de natură cantitativă, întrucât 

lipsa activității susținute și nemonitorizate din perioada 2013-2014 nu dădea nicio informație despre 

capacitatea reală a organizației și nici despre nivelul de profesionalism al specialiștilor. În 2015, majoritatea 

țintelor cantitative au fost atinse, proces în cursul căruia s-au relevat și slăbiciunile și nevoile de competență, 

dar și limitele organizaționale care nu trebuie depășite pentru a nu istovi inutil resursele  - materiale, umane și 

financiare - ale organizației.  

 În 2015 s-a lucrat accelarat și intensiv: numărul de proiecte de cercetare a crescut exponențial, iar numărul de 

cursuri s-a triplat; s-a produs în paralel o diversificare a cursurilor (fiecare segment primind cel puțin încă 2-3 

specializări); în mod similar s-a triplat numărul de publicații. Pentru ca toate activitățile pentru care s-au angajat 

resurse să fie vizibile și exploatate maxim, s-a intensificat și activitatea Marketing corespunzătoare. Acest efort 

cantitativ a determinat o autoselecție în rândul persoanelor angajate, unii părăsind echipa INCFC din pricina 

                                                                 
9 Planul de Management _ Carmen Croitoru_ iulie 2014 
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programului susținut, dar pe de altă parte, a polarizat o echipă tânără de angajați și colaboratori care au 

devenit un nucleu profesional important. 

 După analiza internă făcută împreună cu echipa managerială și cu Consiliul Științific al INCFC la finele anului 

2015, s-au tras și concluziile modului în care se va continua activitatea. O primă și importantă observație este 

legată de motivarea salarială la nivelul angajaților încadrați cu contract individual de muncă. Întrucât salariul 

maxim 2718 lei brut și minim 1 155 lei brut din instituție au devenit frâne importante și pot pune în pericol 

performanțele ulterioare dorite de INCFC, managerul și-a asumat misiunea de a face toate demersurile pentru 

schimbarea încadrărilor la categoriile profesionale sensibile de care depinde calitatea activităților 

reprezentative. O primă măsură se va concretiza după modificarea OUG 72/2013, iar ulterior, se va încerca 

promovarea unei grile speciale care să respecte statutul de institut național al INCFC (propunerea a fost 

înaintată cu ocazia rediscutării Legii Salarizării unitare la nivel național și a fost acceptată de autoritate. 

 O altă măsură internă adoptată și care va fi continuată în 2016 se referă la posibilitatea flexibilizării 

programului de lucru întrucât unele secțiuni lucrează în salturi de activitate care nu se pot circumscrie 

programului de funcționar de birou. 

 S-a impus îmbunătățirea infrastructurii electronice (computere și software care rezolvă mai bine, mai repede și 

mai performant gestionarea informațiilor). S-a conturat deasemenea necesitatea unei ambianțe contemporane 

în acord cu așteptările angajaților și colaboratorilor interni sau externi pentru spațiile în care unde aceștia 

petrec mai mult de 8 ore pe zi, în intervalul cel mai important al zilei. 

 

4.  strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;  

„În  societatea democratică datoria statului este să organizeze competența, adică să pună pe fiecare om la locul lui și 

să-l însărcineze să facă numai ceea ce pricepe și pentru ce este pregătit” – Dimitrie Gusti – 1926. 

În lucrările sale, profesorul Gusti sublinia că un sistem cultural poate fi considerat ca făcând parte dintr-un sistem social și 

este similar unui sistem economic, politic sau legal. Acest mediu trebuie nu numai cercetat ci și impulsionat să se structureze: 

„Cultura trebuie clădită pe specificul național, care trebuie cercetat prin metoda monografică sociologică, iar instituțiile de stat 

care-și asumă răspunderea organizării culturii naționale vor trebui să aibă o autonomie cât mai mare. Astfel de instituții nu pot 
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avea ca scop crearea culturii10, ci numai crearea condițiilor prielnice de dezvoltare a ei, descoperind, stimulând și organizând 

colaborarea tuturor elementelor culturale ale țării.”  

Dezvoltarea unei strategii sau a unor politici culturale este condiționată de obligațiile pozitive ale fiecărui stat de a crea 

condiţiile pentru exerciţiul liber şi nestânjenit al drepturilor culturale fundamentale: dreptul de acces la cultură şi dreptul de 

participare la viaţa culturală. Prin statutul său privilegiat, INCFC poate deveni exact tipul de instituție care să îndeplinească 

această sarcină de a facilita accesul la un serviciu public susținut de stat în baza art. 33 din Constituția României, o interfață 

pentru politicile publice sectoriale, generate de autoritatea centrală în folosul autorităților locale, a instituțiilor și organizațiilor 

culturale, precum și în sprijinul societății civile.11  

 

5. strategie şi plan de marketing; 

Marketingul este procesul prin care sunt identificate nevoile și dorințele publicului astfel încât instituția să poată oferi serviciile 

așteptate de publicul țintă. În același timp, marketingul contribuie și urmează îndeaproape performanța managerială a instituției. 

Marketingul cultural ste o activitate complexă care implică, în primul rând, creativitate, dar și planificare, organizare, precum și 

capacitatea de a rezolva probleme specifice activităților culturale.  

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.  Tipul de marketing asumat de conducerea managerială s-a orientat în această etapă pe întărirea 

legitimității printr-o strategie contextuală explicită în raportul cu țintele identificate și descrise în capitolul referitor la obiective. 

Încă de la începutul prezentului mandat de management, în 2014, INCFC a demarat un proces sistematic, care a început cu 

analiza situației și mediului curent și a continuat cu o activitate susținută de stabilirea obiectivelor de marketing și identificarea 

                                                                 
10 „Termenul de ’cultură’ acoperă valorile, credințele, convingerile, cunoștințele și artele, limbile, tradițiile, instituțiile și modurile de viață prin care o 

persoană sau un grup își exprimă umanitatea și semnificațiile pe care le dă propriei existențe și dezvoltării sale.”    
11 Planul de Management_ Carmen Croitoru_ iulie 2014 
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publicurilor-țintă, determinarea poziției dorite pe piață și conceperea mixului strategic de marketing. Astfel, într-un timp relativ 

scurt, am reușit să ne poziționăm strategic pe piața culturală prin segmentarea exactă a publicurilor și acțiuni dedicate acestora.  

În 2015, cel mai important pas a fost crearea brandului Culturadata și a identității vizuale care a obținut rezultate remarcabile, 

prezentate la începutul prezentului raport. Elementele vizuale definitorii au fost esențiale pentru imaginea publică a INCFC. 

Acestea reprezintă calitățile și valorile instituției, inspiră loialitate și oferă vizibilitate și atenție. Strategia de brand are rolul de a 

amplifica poziționarea oficială a instituției pe piața culturală în așa fel încât aceasta să fie comunicată prin toate activitățile 

întreprinse. Imaginea identitară a brandului este reprezentată de semne, simboluri, logo, slogan sau texte informative. Însă, 

brandul este mai mult decât atât, este percepția pe care oamenii o au asupra organizației, de la modul în care sunt prezentate 

rapoartele de cercetare până la rapiditatea cu care funcționează site-ul:  

 

„Logo-ul INCFC vorbește despre deschidere, despre un nou orizont care se dezvăluie prin cultură.  

E despre diversitate, multicolor și multicultural.  

E despre carte, despre zbor, despre aripi deschise spre cultură și informație.  

Modern, colorat, proaspăt, își dorește să vorbească pe un ton vesel cu cât mai multă lume, în special cu cei deschiși deschi-

derii.”12 

Imaginea identitară distinctă a fot subliniată de un set de mesaje care nu s-au concentrat pe imagine ci pe un text dinamic, cu 

menționarea faptului că datele numerice pot avea umor, conștienți de faptul că această abordare ”lejeră” va diminua barierele 

conceptuale legate de incongruența actului de cultură cu statisticile oficiale. 

 

5.1. Obiectivele generale ale activității de marketing:  

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

 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 publicului; 

5.2. Direcții de acțiune, încorporate în planul de marketing:  

                                                                 
12 Manualul de identitate vizuală INCFC, 2015  



53 
 

 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 și respectarea regulilor impuse de 

manualul de identitate vizuală.  

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

permanentă la mediul extern.  

 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.).  

 Stabilirea și respectarea celor două momente principale de comunicare publică: lansarea „Barometrului de Consum Cultural” 

și Conferința Națională a Managerilor Culturali.   

 Creșterea vizibilității pe plan național prin organizarea unor sesiuni de informare în județele ce au înregistrat un număr redus 

de cursanți.  

 Stabilirea unor tipuri de feed-back instanataneu pentru utilizatorii informațiilor datelor și cursurilor (chestionare) 

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

acestuia pentru noile sisteme de operare (i.OS și Android).  

 

 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;  

Programele descrise pe larg în Planul de management depus în 2014 au fost: 

Program I. Cercetare în sprijinul sectorului de activitate (proiecte pentru MC): 

 
Obiectiv a):  

Fundamentarea strategiilor și politicilor pentru sectorul cultură (Fundamentarea programelor şi politicilor culturale ale 

Ministerului  Culturii prin furnizarea de date statistice actualizate şi studii de profunzime). Obiectiv implementat con-

form planului  

Obiectiv b): 
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Pentru evaluarea impactului strategiilor și politicilor implementate (studii ex-ante și ex-post). Obiectiv atins și care se 

află în curs de implementare.  

Obiectiv c):  

Actualizarea datelor statistice prin instituirea unui sistem integrat și centralizat de colectare a datelor din sectorul cul-

turii care să completeze și să corecteze deficiențele sistemului de colectare prin intermediul INS-ului, sau să devină 

furnizor la nivel național pe sectorul cultural pentru INS. (Stabilirea unui parteneriat activ cu INS-ul). 

Obiectiv atins și depășit prin oficializarea INCFC ca și Cont Satelit pentru Cultură.  

Program II. Cercetare privind oferta și consumul cultural la nivel național (în folosul instituțiilor publice de cultură, 
indiferent de nivelul și autoritatea cărora se subordonează):  

Obiectiv a):  

Programe anuale/ multianuale de cercetare sistematică. Obiectiv în desfășurare. 

Obiectiv b): 

Programe anuale de identificare a nevoilor de formare profesională și reconversie profesională în cultură (pentru toate 

tipurile de instituții publice, la nivel național). Obiectiv atins care se va dezvolta pe ținte verticale. 

Obiectiv c): 

Contribuția sectoarelor culturale și creative la dezvoltarea economică națională și locală. Obiectiv atins și care a căpă-

tat o nouă dimensiune prin asumarea de către Guvernul României a priorității strategice legată de investigarea, defini-

rea și stabilirea unui cadru național pentru Sectorele Culturale și Creative în România.  

 
Program III. Cercetări punctuale pe diverse segmente culturale  

Obiectiv a):  
Studiu despre potențialul de dezvoltare locală al obiectivelor de patrimoniu material. Obiectiv în curs de implemen-
tare. 
Obiectiv b):  
Studiu privind gradul de implementare al metodelor de management cultural în aceste structuri. Obiectiv asumat de 
echipa Ministerului Culturii prin generarea proiectului privind Studiul gradului de implementare a OUG 189/2013. 
Obiectiv c): 
Identificarea și actualizarea nevoilor de reglementare. Obiectiv permanent concretizat prin activități de monitorizare a 
domeniului.   
 

Program IV. Diverse granturi de cercetare națională: 

Obiectiv a):  
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Proiecte și studii despre dezvoltarea potențialului creativ și educarea creativității pentru tineri. Obiectiv pentru care s-
au făcut studii preliminare. 

 
Program V. Comunicare diseminare de rezultate pentru Cercetare și Formare  

Obiectiv a):  
Studiu despre situația creației contemporane. Obiectiv pentru 2016-2017  
Obiectiv b): 
Organizarea de conferințe, comunicări, workshopuri interdisciplinare.Obiectiv permanent 

 
Program VI. Studii și cercetări internaționale (continuarea colaborării cu organizații internaționale  

Program VII. Publicarea studiilor, conferințelor și materialelor reprezentative.  

Ultimele două programe sunt programe permanente. 

 

Programe FORMARE: 

Program I. Cursuri de calificare (finalizate cu Certificate de calificare + supliment descriptiv de competențe) 

Program II. Cursuri de recalificare (finalizate cu Certificate de calificare + supliment descriptiv de competențe) 

Program III.   Perfecționare profesională (finalizate cu Certificate de absolvire) 

Program IV. Cursuri specializare ”la terți” (finalizate cu certificate de absolvire) 

Toate programele de formare și-au atins și depășit obiectivele și au generat direcții de dezvoltare. 

 

Programele propuse inițial și cele continuate sau dezvoltate în 2015 s-au nuanțat  și reașezat, cum era de așteptat, în mod 

diferit față de propunerea inițială. Așa cum am menționat la începutul acestui raport, avantajele preluării unei instituții care era 

fundamentată doar teoretic ca un întreg (funcționând în realitate ca o alăturare distinctă a două activități fără legătură!) a 

generat câteva obiective strategice de dezvoltare organizațională în paralel cu obiectivele strategice de dezvoltare prin 

activități specifice. 

Astfel, pe parcursul anului 2015 programele s-au orientat pe trei direcții principale: 

PROGRAME GENERALE – pentru nevoile strategice ale domeniului și pentru acoperirea lipsurilor/nevoilor generate de 

prioritățile politice sau de evoluția sectorului 
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PROGRAME SPECIFICE – pe cele două segmente fundamentale de activitate (Cercetare și Formare) 

PROGRAME TRANSVERSALE – programe care cuprind activități care sunt orientate spre dezvoltarea și poziționarea 

instituției și programe care unesc obiectivele celor două tipuri de activități (de exemplu: proiectele de cercetare desfășurate în 

scopul îmbunătățirii formării profesionale sau identificării problemelor legate de meseriile culturii) 

Programele transversale din această ultimă categorie au fost dovada îndeplinirii de fapt, a unuia dintre obiectivele 

manageriale, acela de a structura organic și de a maximiza utlizarea resurselor pentru ambele direcții de activitate.  

Programele estimate pentru anul 2016 se regăsesc în ANEXA 4 

7. proiecte din cadrul programelor 

7.1. PROIECTE DE FORMARE PROFESIONALĂ 2015 

 

 
 

 

 

Artele spectacolului
14%

Patrimoniu cultural 
43%

Management cultural
29%

Biblioteconomie
6%

Educație culturală

Procentul de cursanți pe domenii în 2015
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7.1.1. 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 a 5 programe de formare profesională autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări 

(A.N.C.) și a unui program de perfecționare neautorizat în domeniile patrimoniu cultural, artele spectacolului și biblioteci. 

SCOP: Dezvoltarea unor programe de formare autorizate ANC pentru cei care optează pentru meserii de învăţământ de nivel 

mediu și superior în domeniul culturii. 

PATRIMONIU CULTURAL 

 

• 5 module de formare profesională organizate

• 117 cursanți

• 1 suport de curs - program de formare Bazele muzeologiei

• 1 sesiune de evaluare pentru ocupația de muzeograf

• 17 muzeografi evaluaţi

• 17 certificate de absolvire pentru ocupația de muzeograf 

• 1 parteneriat dezvoltat cu Muzeul Național al Țăranului Român

BAZELE MUZEOLOGIEI 

Curs acreditat ANC

• 3 module de formare profesională organizate

• 37 cursanți

• 2 sesiuni de evaluare

• 23 restauratori evaluaţi (15 evaluări finale și 8 preatestate)

• 13 persoane care au obţinut atestat de restaurator

• 13 intrări în Registrul restauratorilor

RESTAURATOR BUNURI 
CULTURALE

Curs acreditat ANC

• 1 program de formare profesională organizat 

• 20 de cursanți 

• 20 certificate de absolvire

GESTIONAR CUSTODE SALĂ

Curs acreditat ANC
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ARTELE SPECTACOLULUI  

 
 

BIBLIOTECONOMIE 

 

 
 

 

7.1.2. 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:  

• 4 programe de formare profesională organizate 

• 50 de cursanți 

• 53 de persoane fizice atestate ca impresari artistici

• 23 de persoane juridice avizate în domeniul impresariatului artistic

IMPRESAR ARTISTIC 

Curs acreditat ANC 

• 1 program de formare profesională organizat  

• 26 de cursanţi

• 1 parteneriat dezvoltat cu Teatrul Naţional Bucureşti şi Universitatea 
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”

• 1 suport de curs în limba engleză

• 26 diplome de participare pentru cursul de Light Design și 
comunicare creativă

LIGHT DESIGN ȘI COMUNICARE 
CREATIVĂ 

Masterclass

• 2 module de formare profesională organizate

• 13 cursanţi 

BIBLIOTECAR

Curs acreditat ANC 
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1. Dezvoltarea competenţelor în domeniul managementului cultural prin programe de formare profesională adresate 

managerilor instituţiilor publice de cultură, sefilor 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.  

 

REZULTATE: 

PATRIMONIU CULTURAL 

 
 

ARTELE SPECTACOLULUI 

 

• 2 module de formare profesională organizate 

• 42 cursanţi

CONSERVATOR OPERE DE ARTĂ ȘI 
MONUMENTE ISTORICE 

Curs acreditat ANC

• 1 program de formare profesională organizat

• 16 cursanţi

• 16 diplome de participare

CURATOR

• 1 program de formare profesională organizat

• 23 diplome de participare 

• 23 cursanţi

• 1 parteneriat dezvoltat cu Rețeaua Națională a Muzeelor din România 
(RNMR)

DIGITAL STORYTELLING IN MUSEUM 
CONTEXT

• 2 module de formare profesională organizate 

• 16 cursanţi

• 20 certificate de absolvire

ORGANIZATOR SPECTACOLE  

Curs acreditat ANC 
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BIBLIOTECONOMIE 

 
 

 

MANAGEMENT CULTURAL 

 
 

 

• 1 program de formare profesională organizat

• 19 cursanţi

• 19 diplome de participare

BIBLIOTECA DIGITALĂ 

• 1 program de formare profesională organizat

• 8 cursanţi

•8 certificate de absolvire

BIBLIOGRAF

• 8 programe de formare profesională organizate

• 105 cursanți
MANAGEMENTUL INSTITUȚIILOR 

PUBLICE DE CULTURĂ

• 1 program de formare profesională organizat

• 15 cursanți

• 1 suport de curs - program de formare profesională SMART Manager 

SMART MANAGER 

• 2 programe de formare profesională organizate 

• 38 de cursanți 

• 1 suport de curs - program de formare profesională STAFF Manager

• 38 certificate de absolvire 

STAFF MANAGER 
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INTERDISCIPLINARE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 1 program de formare profesională organizate

• 6 cursanți

• 6 diplome de participare 

PROGRAME DE FINANȚARE PENTRU 
CULTURĂ

• 1 program de formare profesională organizat

• 24 cursanți

• 24 certificate de absolvire

FORMATOR

Curs atestat ANC 

• 1 program de formare profesională organizate 

• 22 cursanți 

• 11 diplome de participare 

PROGRAME EDUCATIVE PENTRU 
ŞCOLARII MICI, ÎN INSTITUŢII 

CULTURALE 
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DIPLOME, ATESTATE, CERTIFICATE, REGISTRE 

 

SESIUNI DE EVALUARE PENTRU TRADUCĂTORI  

MISIUNE: Atestarea traducătorilor în și din limbi străine 

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

REZULTATE:  

 
ÎNTOCMIREA REGISTRULUI IMPRESARILOR ARTISTICI – SECŢIUNEA INSTITUŢII ŞI COMPANII DE SPECTACOLE 

SAU CONCERTE 

 

Rezultate: 25 noi intrări în Registrul impresarilor artistici. 

 

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

MONUMENTELOR ISTORICE  

 

MISIUNE: Atestarea și evaluarea unor ocupaţii specifice culturii. 

Rezultate:  

 2 sesiuni de atestare:  

 20 participanți atestare  

EXAMENE TRADUCĂTORI

2 sesiuni ordinare de evaluare traducători 
organizate

2 sesiuni speciale de evaluare traducători 
organizate 

846 de probe 
lingvistice 

490 
persoane 
evaluate 

288 persoane care au obţinut 
certificat de traducător

288 intrări în Registrul 
traducătorilor
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 16 persoane atestate  

 

7.1.3. ALTE PROIECTE SPECIFICE DESTINATE MESERIILOR CULTURII 

 

ELABORAREA STANDARDELOR OCUPAȚIONALE 

MISIUNE: Redefinirea statutului ocupațiilor din domeniul patrimoniului și managementului cultural, în scopul profesionalizării 

și eficientizării acestora. 

OBIECTIVE:  

1. Definirea, reglementarea și legalizarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile de „muzeograf”, „curator”, 

„specialist educație muzeală”, „manager cultural”, „referent așezăminte culturale”; 

2. Înscrierea în Clasificarea Ocupațiilor din România a noilor ocupații practicate în prezent în instituții culturale, în 

corelaţie cu conţinutul acestora, cerinţele şi realitatea existentă pe piaţa muncii din sectorul cultural. 

SCOP: Reorganizarea și eficientizarea programelor de formare profesională din domeniul patrimoniului și managementului 

cultural organizate.  

REZULTATE:  

• 5 standarde ocupaționale nou elaborate 

• 5 studii privind elaborarea și revizuirea standardelor ocupaționale elaborate 

• 5 programe de pregătire profesională teoretică şi practică elaborate și acreditate 

• 3 liste ale sarcinilor ocupațiilor stabilite și elaborate 

• 3 liste ale competețelor ocupațiilor stabilite și elaborate 

• 3 descrieri ocupaționale culturale elaborate 

 

 

7.2. PROIECTE DE CERCETARE 2015 

 

7.2.1. STUDIU PRIVIND IDENTIFICAREA ŞI ACTUALIZAREA NEVOILOR DE REGLEMENTARE LEGISLATIVĂ 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai - iunie 2015 

66 participanți 
50 de chestionare 

completate 
5 focus-grupuri 

1 RAPORT DE 
CERCETARE 
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OBIECTIVE: 

1. Identificarea nevoilor de actualizare a legislației curente din sectorul cultural; 

2. Identificarea impedimentelor și disfuncționalităților cuprinse în legislația în vigoare; 

3. Identificarea propunerilor și recomandărilor privind îmbunătățirea cadrului legislativ.  

METODOLOGIE: 

Grupuri de lucru pentru identificarea şi actualizarea nevoilor de reglementare legislativă. Studiul a fost de tip calitativ și a constat 

în cinci sesiuni de focus group, pentru următoarele domenii: 

- Artele spectacolului 

- Educație cuturală 

- Patrimoniu cultural 

- Arte vizuale  

- Cultură scrisă  

În cadrul fiecărei sesiuni de discuții au fost invitați specialiști din fiecare cele cinci domenii vizate.  

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE:  

 Studiul a identificat punctele tari și punctele slabe ale cadrului legislativ actual și ce soluții concrete oferă mediul ONG 

și managerii publici;  

 Participanții la focus grupuri au o cunoaștere parțială a legislației datorită lipsei de expertiză în domeniu și a limbajului 

de specialitate pe care nu îl stăpânesc; 

 Majoritatea reglementărilor cunoscute țin de fiscalitate, de activitatea instituțiilor publice de cultură și de sponsorizare;  

 Măsurile de intervenție ar trebui să fie top-down, fiind subliniată importanța unei consultațe în domeniu care ar trebui 

acordată de Ministerul Culturii sau bottom-up, prin coalizarea ONG-urilor din diferite domenii care să facă lobby pentru 

legile care sunt de interes. 

 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, instituțiile culturale, indiferent de gradul de subordonare, ONG-urile și firmele din sectoarele 

culturale și creative, artiștii independenți 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre principalele nevoi de modificare a cadrului legislativ din 

perspectiva operatorilor culturali. 
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Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva identificării unor probleme comune în raport cu 

legislația actuală și capacitarea deținătorilor de interese pe acest subiect pentru schimbarea atitudinii față de intervenție în 

procesul legislativ. 

 

7.2.2. STUDIU PRIVIND EVALUAREA IMPLEMENTĂRII „STRATEGIEI SECTORIALE ÎN DOMENIUL CULTURII ŞI PA-

TRIMONIULUI NAŢIONAL PENTRU PERIOADA 2014-2020” , INCLUSIV SUB ASPECTUL OBIECTIVULUI TRANSVER-

SAL „EDUCAŢIE ŞI INTERVENŢIE CULTURALĂ” - SECŢIUNEA „FORMARE CULTURALĂ” 

 

 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai – septembrie 2015 

OBIECTIVE:  

1. Identificarea nevoilor de actualizare a Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 

2014-2020; 

2. Identificarea nevoilor de reglementare în cadrul sectorului cultural; 

3. Identificarea nevoilor de formare profesională; 

4. Evaluarea importanței și necesităţii cursurilor de formare în domeniul culturii, corelată cu cerințele și nevoile reale de formare 

existente în instituțiile publice. 

 

METODOLOGIE:  

Instrumentul folosit pentru colectarea de date a fost chestionarul auto-aplicabil, distribuit managerilor de instituţii publice prin 

intermediul emailului şi faxului. Etapa de colectare a datelor s-a desfășurat în perioada februarie - martie 2015, participanţii la 

studiu beneficiind de consilierea experţilor INCFC în ceea ce priveşte completarea formularelor.  

 

66 participanți 
144 de chestionare 

completate 
5 focus-grupuri 

1 RAPORT DE 
CERCETARE 
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În cadrul conferinței au fost organizate grupuri de lucru în care s-au discutat problemele specifice pe care le au managerii 

instituțiilor publice de cultură în ceea ce priveşte formarea profesională a angajaţilor, fiind dezbătute totodată şi soluţiile optime 

pentru întâmpinarea acestora.  

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 Nevoia de formare profesională este necesară fie că vorbim de direcții județene, muzee, biblioteci sau instituții de spec-

tacol. Oricare din aceste instituții care au luat parte la acest studiu au nevoie de cursuri de formare profesională pentru 

angajații lor. În foarte multe cazuri, managerii sau directorii de instituţii publice de cultură (persoane care pot decide cu 

privire la participarea angajaţilor la cursuri) prezintă o îndelungată experienţă la nivelul organizaţiei pe care o conduc, 

situaţie ce se poate traduce prin anumite practici la nivelul activităţii de formare a personalului (de exemplu, experienţa 

îndelungată poate însemna un nivel semnificativ de cunoştinţe cu privire la nevoile personalului şi un fundament pentru 

diferite opţiuni în ceea ce priveşte obiectivele de formare);   

 În pofida resurselor financiare limitate, atunci când este ales un furnizor de cursuri, preţul nu este principalul criteriu de 

selecţie. Din contră, reputaţia şi experienţele de colaborare anterioară sunt cele mai importante criterii atunci când se 

pune problema despre „unde” şi „cu cine” angajaţii ar putea fi iniţiaţi, calificaţi, specializaţi sau perfecţionaţi;  

 ONG-urile au evidențiat necesitatea formării profesionale, dar au subliniat faptul că nu au bugete pentru aceste activități. 

Consideră că piața de formare este sufocată de cursuri de proastă calitate care oferă diplome dar  nu formează com-

petențe. ONG-urile au drept nevoi de formare în mod preponderent cursuri transversale (aflate la intersecția dintre 

domeniile culturale), preferă cursurile foarte interactive, cu proporție mare de practică în defavoarea teoriei, cu identifi-

carea nevoilor de formare înainte de curs și cu grupuri omogene de cursanți. Nu sunt atrași de mijloacele virtuale de 

formare profesională (e-learning) și nici de prezența lectorilor străini. 

  

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, instituțiile culturale, indiferent de gradul de subordonare, ONG-urile și firmele din sectoarele 

culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile publice locale 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre gradul de cunoaștere a Strategiei Sectoriale în Domeniul 

Culturii și Patrimoniului Național pentru perioada 2014-2020 și nevoia de actualizare și asumare oficială a documentului de 

interes public. 

Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva stimulării cunoașterii prevederilor Strategiei și de 

aplicare a lor în activitatea curentă.  
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7.2.3. STUDIUL COPYRIGHT ȘI CREATIVITATE. METODOLOGIE ȘI COMERȚ EXTERIOR 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iunie 2015 - prezent 

OBIECTIVE:  

1. Determinarea contribuției industriilor de copyright la economia națională în intervalul 2010-2014; 

2. Compararea indicatorilor măsuraţi în intervalul 2010-2009 cu valorile observate în perioada anterioară; 

3. Identificarea valorilor de comerț exterior în perioada 2010-2014 

 

METODOLOGIE:  

Definirea industriilor de copyright din România are la bază metodologia OMPI (Guide WIPO 2003).  

Această metodologie are ca scop uniformizarea modului de analiză a performanțelor economice la nivel de țări; analizele s-au 

făcut pe patru mari categorii de industrii de copyright (IC): 

A. IC – Core (IC ”nucleu”, de bază); 

B. IC – Interdependente; 

C. IC – Parțiale; 

D. IC – nededicate. 

 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, ONG-urile și firmele din sectoarele culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile 

publice locale 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre potențialul sectoarelor culturale și creative și contribuția la 

economia națională și argumente solide pentru solicitarea unui procent mai mare la alocările din bugetul de stat.  

Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva cunoașterii tendințelor de dezvoltare a sectorului 

și cunoașterea performațelor economice din domeniul propriu.  

 

REZULTAT: 1 raport de cercetare în format editat în format pdf.  
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7.2.4. BAROMETRUL DE CONSUM CULTURAL 2015 

 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iunie 2015 – decembrie 2015 

OBIECTIVE:  

9. Identificarea practicilor de consum și non-consum cultural;  

10. Analiza consumului cultural în spațiul public; 

11. Analiza consumului cultural domestic;  

12. Identificarea preferinţelor de consum şi profilurile de consumatori și non-consumatorilor;   

13. Analiza practicilor de consum în rândul tinerilor;  

14. Analiza practicilor de consum cultural în domeniul filmului și cinematografiei;  

15. Analiza participării la festivaluri culturale;  

16. Analiza percepției respondenților cu privire la activitatea instituțiilor culturale;  

17. Analiza practicilor de consum cultural în domeniul artelor vizuale;  

  

ACTIVITĂȚI:  

 

1 bază de 
date 

2000 de 
chestionare 
completate 

400 de 
chestionare 

verificate 
telefonic 

1 bază de 
date validată 

1 RAPORT 
DE 

CERCETARE 

PUBLICAȚIE 
2016 

RAPORTUL DE 
CERCETARE ȘI  

PUBLICAȚIE 

Control intern al 
aplicării 

chestionarelor şi 
al introducerii 

datelor

Aplicare 
chestionare -

1225 de persoane 
+ boost de 830 de 

persoane în 
Bucureşti

Pretestare 
chestionar

Realizare 
chestionar

Realizarea unui 
eşantion 

reprezentativ 
naţional
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METODOLOGIE:  

Cercetare cantitativă bazată pe tehnica sondajului de opinie. Chestionarul a fost elaborat în totalitate de către INCFC, 

cuprinzând întrebări pe mai multe teme, având o durată medie de aplicare de 50 de minute.  

Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional pentru populaţia de 14 ani şi peste. Volumul aproximativ este de 1225 de 

persoane, cu o eroare maximă de +/-2.8% la un nivel de încredere de 95%. Eşantionul conţine, de asemenea, un boost de 

830 de persoane din Bucureşti, care va produce un subesantion reprezentativ pentru Capitala, cu o eroare de maximă de +/-  

3.4%. la un nivel de incredere de 95%.  

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 În urma sondajului a rezultat o bază de date validată cu date privind comportamentul populaţiei studiate (14 ani şi peste) 

în ceea ce priveşte: consumul cultural public şi domestic (secţiune generala şi permanentă a sondajului), consumul de 

artă vizuală, consumul de cinema, participarea la festivaluri culturale, consumul cultural specific segmentului tânăr de 

populaţie, consumul cultural specific mediului rural (activitatea căminelor culturale), raportarea populaţiei generale faţă 

de fenomenul pirateriei digitale, evaluarea populaţiei generale privind activitatea instituţiilor publice de cultură;  

 Au rezultat 9 secţiuni (8 teme + 1 introducere) ale viitoarei publicaţii Barometrului de Consum Cultural, lansare publică 

în prima parte a anului 2016; 

 

BENEFICIARI POSIBILI: Ministerul Culturii, instituțiile culturale, indiferent de gradul de subordonare, ONG-urile și firmele din 

sectoarele culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile publice locale, mediul academic.  

 

Pentru specialiștii care activează în Ministerul Culturii dar și în sectoarele culturale și creative, studiul se afirmă ca un instrument 

de lucru util pentru programele și proiectele culturale pe care le derulează, prin informațiile detaliate pe care le furnizează pe 

fiecare domeniul cultural, fie că este vorba despre cultură scrisă, artele spectacolului, artele vizuale, etc. 

Pentru specialiștii care sunt implicați în alte sectoare decât cele culturale și creative, cum ar fi de exemplu autoritățile publice 

locale, cartea oferă date statistice utile pentru fundamentarea programelor și proiectelor de dezvoltare locală.   

Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva cunoașterii tendințelor de dezvoltare a festivalurilor 

din perspectiva profilului de participanți la acest tip de eveniment cultural.  
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7.2.5. CARTOGRAFIEREA LOCALĂ A SECTORULUI CULTURAL, STATISTICI ŞI BAZE DE DATE CULTURALE 

 

 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie 2015 - prezent 

 OBIECTIVE:  

1. Documentarea distribuţiei teritoriale a principalelor resurse şi nevoi culturale (poli de acumulare culturală, zone de-

favorite etc)/la nivel de județe.  

2. Propunerea unui set de indicatori de analiză a sectorului cultural actualizati și definiți conform legislației in vigoare. 

3. Centralizarea necesarului de date și statistici utile pentru analize aprofundate ale diverselor sectoare culturale. 

 

METODOLOGIE:  

Studiul utilizează tehnici şi instrumente specifice din domeniul reprezentării spaţiale a datelor statistice (în special sistemul GIS 

-  geographic information system), prin intermediul cărora sunt stocate, analizate, administrate şi prezentate statistici culturale.  

De asemenea, au fost analizate bazele de date și chestionarele folosite pentru realizarea acestora (chestionare I.N.C.F.C. şi 

I.N.S.) și identificarea indicatorilor comuni și a celor utili realizării viitoarelor studii. Au fost propuse chestionare pe baza listelor 

de indicatori. A fost actualizată lista de contact a instituțiilor culturale cărora le sunt dedicate chestionarele realizate (ex: 

așezămintele culturale). 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 Cartografierea realizată evidenţiează distribuţia teritorială a principalelor resurse şi nevoi culturale (poli de acumulare 

culturală, zone defavorite etc). 

date statistice 5 liste de contacte 15 hărți
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 În cursul anului 2015 a fost realizată o listă cu datele de contact a așezămintelor culturale (case de cultură, centre 

culturale, cămine culturale, școli populare de arte, universități populare, centre județene pentru conservarea și 

promovarea culturii tradiționale) din România. 

 Realizarea unui set de indicatori utili și relevanți studiilor asupra: teatrelor, cinematografelor, instituțiilor de spectacole, 

muzeelor și colecțiilor publice și așezămintelor culturale. 

 A fost conceput un set de chestionare dedicate fiecăruia din tipurile de așezăminte culturale; 

 Au fost analizate chestionarele CULT (ale Institutului Național de Statistică) și propusă o listă de modificări în scopul 

clarificării, sporirii relevanței pentru studiile realizabile în baza acestora, actualizării informațiilor în funcție de încadrările 

legale ale diferitelor tipuri de instituții.  

 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, ONG-urile și firmele din sectoarele culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile 

publice locale 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre distribuția în teritoriu a infrastructurii culturale, nevoilor de 

servicii culturale și disparităților regionale din punct de vedere cultural.  

Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva cunoașterii tendințelor de dezvoltare a sectorului  

cultural la nivel local și cunoașterea performațelor culturale la nivel de regiune sau localitate.  

 

7.2.6. PARTICIPAREA POPULAŢIEI LA FESTIVALURI CULTURALE. PRACTICI ŞI PREFERINŢE 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iulie - decembrie 2015 

OBIECTIVE:  

1. Explorarea practicilor de consum cultural, în ceea ce priveşte manifestările de tip „festival”, la nivelul populaţiei generale; 

2. Identificarea gradului de participare la festivaluri culturale, la nivelul populaţiei generale; 

3. Propunerea unei metodologii de colectare de statistici culturale privind piaţa festivalurilor din România. 

 

METODOLOGIE:  

Pentru componenta ce vizează comportamentul şi preferinţele populaţiei în ceea ce priveşte participarea la festivaluri culturale, 

a fost realizată o analiză secundară de date, provenind din sondajul reprezentativ la nivel naţional „Barometrul de consum 
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cultural 2015”. În cadrul sondajului, o secţiune din chestionar a fost dedicată practicilor referitoare la accesarea festivalurilor. 

Pentru componenta ce vizează colectarea de statistici culturale, au fost identificaţi indicatori relevanţi pentru constituirea unei 

baze de date şi au fost analizate şi identificate diferite surse ce pot fi folosite pentru culegerea acestor date. 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 Un studiu dedicat participării populaţiei la manifestări de tipul „festival” şi un draft metodologic. 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, ONG-urile și firmele din sectoarele culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile 

publice locale 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre atractivitatea manifestărilor culturale de tip „festival” în rândul 

populaţiei generale a României, practicile de accesare a acestor evenimente, precum şi variaţia acestor variabile în funcţie de 

regiuni de dezvoltare, mediu de rezidenţă, nivel de şcolarizare; 

Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva cunoașterii tendințelor de dezvoltare a festivalurilor 

din perspectiva profilului de participanți la acest tip de eveniment cultural.  

REZULTATE: 1 raport de cercetare, 1 variantă intermediară de metodologie  

 

7.2.7. DEZVOLTAREA CREATIVITĂȚII ȘI POTENȚIALUL CREATIV PE SEGMENTUL TINERILOR. STUDIU DE CAZ: PAR-

TICIPANȚII LA FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU TÂNĂR IDEO IDEIS 

 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iulie - decembrie 2015 

 

181 de chestionare 
completate 

12 interviuri 1 RAPORT DE CERCETARE
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OBIECTIVE:  

1. Explorarea practicilor de consum cultural, în rândul populației tinere din România; 

2. Identificarea gradului de implicare în activități creative, în rândul populaţiei tinere din România; 

3. Explorarea modului în care creativitatea este definită, în rândul populaţiei tinere din România; 

4. Analiza consumului digital și a practicilor de timp liber, în rândul populaţiei tinere din România.  

 

METODOLOGIE:  

Cercetarea realizată în cadrul proiectului este una exploratorie și a avut două componente:  

Componenta de cercetare calitativă care a constat în realizarea de 12 interviuri cu trainerii (persoane specializate în lucrul cu 

tinerii) atelierelor desfășurate în cadrul Festivalului Național de Teatru Tânăr Ideo Ideis la care au participat adolescenți. 

Componenta de cercetare de factură cantitativă care a constat în colectarea de date (prin intermediul unui chestionar auto-

aplicat tinerilor participanți la festival) despre: 

- percepția tinerilor participanți la festival despre conceptele de creativitate/persoană creativă; 

- modalitățile prin care tinerii își dezvoltă potențialul creativ; 

- activitățile creative și activitățile de timp liber în care tinerii se implică; 

- consumul și practicile lor culturale; 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 Tinerii participanți la studiu asociază creativitatea cu imaginația, cu originalitatea, cu capacitatea de a crea ceva nou; 

 Consumul cultural al tinerilor raportat la grupele de vârstă ale respondenților indică un consum cultural mai ridicat pentru 

grupele de vârstă 13-15 ani și 19-22 de ani, față de grupele 16-18 ani unde consumul cultural înregistrează o ușoară 

scădere; 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, ONG-urile și firmele din sectoarele culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile 

publice locale 

Studiul furnizează Ministerului Culturii informații importante despre o categorie de beneficiari ai actului cultural care reprezintă 

o țintă strategică în Strategia sectorială.  Studiul este util pentru ceilalți beneficiari menționați anterior din perspectiva cunoașterii 

practicilor de consum și profilului de participanți/consumatori de evenimente și produse culturale.  
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7.2.8. CONSUM SI PRACTICI CULTURALE ÎN RÂNDUL POPULAȚIEI MUNICIPIULUI ȘI ZONEI METROPOLITANE BRA-

ȘOV  

 

 
 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai – august 2015  

OBIECTIVE:  

1. Determinarea nivelului de consum cultural desfăşurat în spaţiul domestic; 

2. Determinarea nivelului de consum cultural desfăşurat în spaţiul public; 

3. Identificarea preferinţelor de consum sub aspectul formei şi conţinutului produselor culturale, cu detaliu pe anumite 

tipuri de produse; 

4. Măsurarea gradului de înzestrare a gospodăriilor cu elemente de infrastructură culturală (care facilitează distribuţia 

şi consumul produselor culturale), precum şi cu bunuri culturale (cărţi, de exemplu); 

5. Descrierea comportamentului digital al populaţiei, cu detaliu pe apropierea mediului digital de practicile culturale 

cotidiene; 

6. Identificarea factorilor care pot stimula participarea culturală; 

7. Descrierea interacţiunii populaţiei cu instituţiile locale de cultură, precum şi cu entităţile private ce desfăşoară 

activităţi ce se intersectează cu / sau circumscriu domeniul cultural;  

8. Identificarea modului în care populaţia locală se raportează la / interacţionează cu patrimoniul cultural construit; 

9. Identificarea modului în care populaţia locală se raportează la titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021”, din 

perspectiva candidaturii propriului oraş. 

10. Identificarea conexiunilor existente între municipiul Braşov şi localităţile zonei metropolitane Braşov în materie de 

consum cultural; 

11. Descrierea şi determinarea frecvenţei practicilor care determină multiculturalismul la nivel local; 

 

50 de 
colaboratori la 

nivel local 

1115 de 
chestionare 
completate 

2 baze de date  
1 RAPORT DE 
CERCETARE

1 PUBLICAȚIE
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METODOLOGIE:  

Studiul a fost de factură cantitativă, bazat pe tehnica sondajului de opinie şi a folosit două eşantioane destinate, pe de o parte, 

Municipiului Braşov şi, pe de altă parte, Zonei Metropolitane Braşov. Cele două eşantioane construite au fost independent. În 

ceea ce priveşte sondajul dedicat municipiului Braşov, universul cercetării a fost reprezentat de populaţia cu domiciliu în Braşov, 

în vârstă de cel puţin 18 ani, împliniţi la momentul colectării datelor. În cazul sondajului dedicat zonei metropolitane Braşov, a 

fost avută în vedere populaţia cu domiciliu în localităţile afiliate acestui areal (municipiile: Codlea și Săcele, orașele: Ghimbav, 

Predeal, Râșnov și Zărnești, comunele: Bod, Budila, Cristian, Crizbav, Feldioara, Hălchiu, Hărman, Prejmer, Sânpetru, 

Tărlungeni și Vulcan), de asemenea, în vârstă de cel puţin 18 ani, împliniţi la momentul colectării datelor.  

Eşantionul dedicat municipiului Braşov a avut un volum total de 800 de persoane, fiind vorba de un eşantion probabilist, bi-

stadial, nestratificat şi în acord cu premisele unui studiu cu nivel de încredere 95% și ± 3,46% eroare acceptată de eșantionare. 

În primul stadiu au fost alese, folosind un generator de numere aleatoare, 40 de secții de votare din totalul de 177 de secții de 

votare ale Brașovului. În ceea ce privește selectarea persoanelor, s-a optat pentru metoda drumului aleator (random route). 

Operatorii de teren au fost instruiţi să viziteze fiecare gospodărie a cărei persoană eligibilă nu putea fi contactată de încă două 

ori, în zile și la ore diferite, în scopul obținerii interviului (regula celor trei vizite). 

Obiectivele şi întrebările de cercetare au fost operaţionalizate în variabile şi întrebări destinate configurării celor două 

instrumente de colectare a datelor (chestionare). Versiunea finală a chestionarului dedicat municipiului Braşov a cuprins un 

număr de 84 de întrebări principale, o parte din acestea constituind seturi de itemi destinaţi surprinderii detaliilor şi diferenţelor.  

Chestionarele au fost proiectate pentru aplicare faţă-în-faţă, la domiciliul respondenţilor, activitate realizată de operatori instruiţi 

în acest sens. 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 A fost identificat un comportament emergent de tip omnivor cultural şi, pe de altă parte, o relaţie directă cu nivelul ofertei 

culturale locale (de exemplu, în absenţa unei oferte satisfăcătoare în ceea ce priveşte un anume tip de bun cultural, 

consumatorul se poate orienta de nevoie către alte tipuri, putându-se vorbi în acest sens de un omnivor cultural de 

conjunctură); 

 În ceea ce priveşte consumul cultural desfăşurat în spaţiul domestic, a fost identificată preferinţa populaţiei de a viziona 

programe TV, asculta muzică sau radio şi, nu de puţine ori, de vizionare a filmelor (toate aceste activităţi sunt practicate 

zilnic, cu procente variind între 60% şi peste 90% din totalul populaţiei).  
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 La nivelul municipiului, întâlnim un segment important de populaţie (7,4%) care obişnuieşte să se angajeze zilnic în 

activităţi creative. Așadar potențialul creativ al populației este unul destul de mare ceea ce traduce preferința acestora 

de implicare în actul creativ nu doar din perspectiva consumului. 

 Oferta culturală a orașului concurează pentru timpul liber al oamenilor cu ceea ce oferă tehnologia și conumul media. 

De asemenea, cultura clasică, tradițională, alături de activitățile pe care le cuprinde, este supusă acestei concurențe. În 

afara spaţiului domestic, sunt preferate mai degrabă evenimentele desfășurate în aer liber, comparativ cu cele care au 

loc în instituții culturale (orientare mai degrabă spre petrecerea timpului liber în parcuri, efectuarea de excursii în afara 

localității sau practicarea unui sport); 

 Candidatura orașului la titlul de „Capitală Europeană a Culturii 2021” este considerată în general de mare importanță 

pentru regiune sau oraș, și relativ important in plan personal, fără diferențe majore din perspectiva caracteristicilor socio-

demografice. 

 Impactul preconizat al obţinerii de către municipiul Braşov a titlului de „Capitală Europeană a Culturii - 2021” evidențiază 

efecte la nivelul sectorului turistic, la nivelul notorietății, la nivelul implicării civice și culturale a zonei. Impactul în plan 

personal este perceput și în acest caz ca fiind unul mediu spre ridicat.  

 Gradul de implicare al comunității municipiului în procesul de candidatură la titlul de „Capitală Europeană a Culturii - 

2021” este foarte mare, populația fiind dispusă să facă activități de voluntariat sau să sprijine cu bani un astfel de 

demers. 

 

BENEFICIARI: Primăria Municipiului Braşov, Agenţia Metropolitană Braşov, Consiliul Judeţean Braşov,  şi autorităţile publice 

locale membre în zona metropolitană Braşov, Ministerul Culturii, instituţii culturale de la nivel local, ONG-uri şi firme din 

sectoarele culturale şi creative de la nivel local, artiştii independenţi de la nivel local. 

Studiul furnizează autorităţilor locale informaţii relevante despre profilul consumului cultural al populaţiei rezidente, oferind 

premizele dezvoltării unei strategii culturale adaptate nevoilor locale, cu un orizont pe termen mediu şi lung. De asemenea, 

introduce o noutate în studierea consumului cultural dat fiind că a fost inclusă în analiză şi Zona Metropolitană Braşov, cele 

două eşantioane permiţând o viziune de ansamblu asupra relaţiilor culturale ce se stabilesc între un mare centru urban şi 

localităţile limitrofe. Studiul este util Ministerului Culturii pentru că oferă o imagine fidelă a situaţiei culturii într-un centru urban 

de talie mare, altul decât Bucureştiul.  
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7.2.9. STUDIU DE CONSUM CULTURAL LA NIVELUL ORAȘULUI BUCUREȘTI 

 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iulie 2015 – septembrie 2015 

Rezultate: 1 bază de date, 1068 de chestionare completate, o bază de date a studiului validată, un raport de cercetare, 10 

infografice 

 

OBIECTIVE:  

1. Identificarea nivelului de consum cultural domestic; 

2. Identificare nivelului de consum cultural în spațiul public; 

3. Analiza profilurilor de consumatori culturali; 

4. Analiza așteptărilor populației orașului București cu privire la oferta culturală locală; 

5. Analiza motivațiilor de consum sau non-consum cultural; 

6. Analiza celor mai potrivite canale de comunicare cu beneficiarii ofertei culturale locale; 

7. Identificarea opiniei locuitorilor cu privire la candidatura orașului pentru titlul de Capitală Culturală Europeană.  

 

METODOLOGIE:  

Studiul de consum cultural la nivelul orașului București este un sondaj de opinie realizat în perioada iulie-august 2015, pe un 

eșantion de 1068 de persoane cu vârsta peste 14 ani, cu o eroare de maximă de +/- 3%. la un nivel de încredere de 95%. 

Metoda de eșantionare a fost aleatorie și a ținut cont de structura orașului pe cartiere, urmărindu-se atingerea unei 

reprezentativități la nivel de sector. Eșantionul a fost de tip probabilist, cluster, cu alocare proporţională a interviurilor ȋn fiecare 

sector ȋn funcţie de ponderea populaţiei cu vârste de 14 ani și peste. Punctele de eșantionare au fost secţiile de votare care au 

fost selectate cu pas statistic din cea mai recentă listă cu secţiile de votare. S-a aplicat metoda drumului aleator ori a itinerariilor 

pentru selecţia gospodăriilor cu un pas statistic fix, prestabilit. Chestionarul a fost elaborat de specialiștii INCFC și a inclus un 

număr de aproximativ 80 de întrebări pe temele stabilite prin obiectivele studiului.   

1 bază de date
1068 de 

chestionare 
completate 

1 bază de date 
validată

1 RAPORT DE 
CERCETARE

10 infografice
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CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

 Infrastructura domestică de bunuri culturale este similară în București comparativ cu restul țării, excepție facând dotarea cu 

bunuri culturale media, care este mai mare în București. 

 Tendințele de consum domestic din București sunt similare cu cele de la nivel național.  

 Consumul domestic este unul rutinier, cu o alocare foarte mare de timp liber pentru consum TV atât în timpul săptămânii, 

cât și în week-end, ceea ce pe termen lung poate modifica gusturile culturale, inclusiv în spațiu public.  

 Există diferențe majore de între profilul consumatorilor domestici în funcție de sectorul în care locuiesc.  

 Strategiile pentru stimularea consumul cultural (în special pentru cel în spațiul public) ar trebuie să fie realizate ținându-se 

cont de principalii competitori privind timpul liber al oamenilor. Bugetul de timp liber este limitat, iar odată cu trecerea timpului 

este din ce în ce mai restrâns, nu pentru că oamenii au mai puțin timp fizic la dispoziție, ci pentru că ofertele de consum/ 

divertisment/ relaxare sunt din ce în ce mai numeroase. 

 Este de asemenea important de luat în calcul faptul că importul de cultură este încă ridicat (filme străine, muzică străină, 

literatură străină etc), iar gusturile culturale ale populației încă trebuie educate, în principal pentru a stimula creativitatea și 

producția locală.  

BENEFICIARI: ARCUB, Primăria Municipiului București, alte autorități și instituții care-și desfășoară activitatea în București, 

organizații culturale independente, operatori economici și publicul larg din București. 

 

7.3. PUBLICAȚII  

7.3.1. SERIA CAIETELE CULTURADATA 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: iulie 2015 - decembrie 2015 

OBIECTIVE: Actualizarea Seriei Caietele Culturadata prin publicarea rezultatelor activității de cercetare a Institutului Național 

de Cercetare și Formare Culturală în vederea diseminarii către specialiștii din domeniul culturii și către publicul larg. 

METODOLOGIE:  

Studiile desfășurate de echipa INCFC sunt inițial prelucrate și pregătite pentru tehnoredactarea computerizată. Realizată cu 

ajutorul unor programe software specifice, editarea acestora respectă formatul seriei Caietele Culturadata. Volumele sunt 

publicate de obicei în format tipărit, fiind disponibile și în format digital – portable document format (pdf) pentru publicarea 

ulterioară pe siteul www.culturadata.ro 

http://www.culturadata.ro/
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REZULTATE PRINCIPALE: 

- „Sectoarele culturale și creative din România. Importanța economică și contextul competitiv” [format pdf și tipărit la o 

editură acreditată ANCS si CNATDCU] 

- „Consum si practici culturale în rândul populației municipiului și zonei metropolitane Brașov” [format pdf și tipărit la o editură 

acreditată ANCS si CNATDCU]. 

 

BENEFICIARI: Ministerul Culturii, instituțiile culturale, indiferent de gradul de subordonare, ONG-urile și firmele din sectoarele 

culturale și creative, artiștii independenți, autoritățile publice locale, mediul academic, publicul larg 

Publicațiile sunt un important instrument de diseminare a rezultatelor cercetării, de promovare a activității instituției, de informare 

a beneficiarilor și de fundamentare a politicilor publice centrale și locale.  

7.3.2. REVISTA MUZEELOR 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: septembrie 2015 – decembrie 2015  

OBIECTIVE:  

1. Susținerea statregiei de înnoire a standardelor ocupaționale ale domeniului patrimoniu prin reviste de specialitate 

2. Coagularea comunității de specialiști din muzee în jurul ideii de împărțire prin nuanțare a standardului ocupațional de 

muzeograf 

3. Creșterea accesului la Revista muzeelor prin formatul online 

 

CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE: 

- O revistă online de specialitate pentru sectorul muzeal;  

- 66 de pagini de articole selectate în urma unui call de peer-review;  

- Postarea revistei pe două linkuri web importante cu vizibilitate mare: http://www.culturadata.ro/wp-con-

tent/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2015.pdf și platforma ISSUU 

 

BENEFICIARI:  

- Comunitatea de specialiști din muzeele din România;  

- Comunitatea de specialiști în domeniile antropologie, sociologie, social media interesată de domeniul muzeologiei;  

- Cercetători în domenii conexe muzeologiei;  

http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2015.pdf
http://www.culturadata.ro/wp-content/uploads/2014/09/Revista-Muzeelor-2015.pdf
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7.4. EVENIMENTE  

 

7.4.1. ONG CULTURAL 1.0 

Dată: 30 iunie 2015 

Loc: Foaierul aulei Ministerul Culturii, săli INCFC 

Descriere: „ONG 1.0.” a reprezentat o întâlnire de lucru dedicată sectorului cultural independent care a facilitat legătura 

dintre societatea civilă și autoritatea publică, fiind adresată reprezentanților sectorului independent, recunoscut ca laboratorul 

cel mai activ în materie de creație care impulsionează domeniul culturii. La întâlnire au participat 66 de reprezentanți ai ONG-

urilor culturale.  

 

Rezultate:  

 
 

 

 ONG-uri participante: Asociația Amici Artes Mundi, Asociația Culturală ADSUM, Asociația ADO-ARTA pentru 

Drepturile Omului, Asociația Femeilor Aromane din România, , Asociația Artist Liber, București CeaC 2021/ ARCUB, 

Asociația Culturală Macondo, Centrul Cultural Rabindranath Tagore, Atelier D, Proiecte pemtru copii, DAR 

Development Association, Elite ART Club UNESCO, Asociația Headsome Communication, Asociația Identitate 

Culturală Contemporană, Asociația Istoria Artei, Asociația „Societatea Culturală NexT”, Asociația pentru Promovarea 

Artelor Contemporane, Asociația Culturală „PLAIURI MIORITICE CONTEMPORANE”, Regizor Independent, Slow 

Food in Romania, Asociația Grupul de Inițiativă Radu Anton Roman, Asociația Secția de Coregrafie, Asociația 

Teatrului Național I.L.Caragiale, ATU-asociația pentru tranziție urbană, Uniunea de Creație Interpretativă a 

Muzicienilor din România, Asociația UMA ED ROMANIA, Uniunea Caricaturiștilor, Shakespeare Company.ro, 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Asociația MATKA, Asociația Universitur, 

Fundația Calea Victoriei, Asociația Nasui Gallery, Asociația MetruCub, Asociația DomesticHub, Asociația Arche, 

ONG cultural 
1.0

66 de 
reprezentanți ai 

ONG-urilor 
culturale 

6 focus-grupuri 
6 rapoarte de 

analiză 
1 STUDIU 
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Asociația Rhabillage, Asociația Colectiv A, Asociația Da’De Ce, Asociația Operatorilor Culturali din România, Asociația 

VOCART, Asociația Modernism.ro (Formare Culturală), Asociația RPER Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie. 

 Alte instituții participante: Ministerul Culturii, Academia Română, ANP Agerpres, Radio România Actualități, 

Observator Cultural, O2G, Universitatea Națională de Arte din București, , Magdalena Zatari PFA, Dincolo de fațade.    

 Presă: aproximativ 7 apariții presă scrisă, radio, televiziune;  

 

7.4.2. LANSARE BAROMETRUL DE CONSUM CULTURAL 2014  

Dată: 16 martie 2015 

Loc: Foaierul aulei Ministerului Culturii 

Descriere: Evenimentul a fost organizat cu scopul de a lansa și disemina Barometrul de Consum Cultural 2014 în rândul 

beneficiarilor instituției, precum și pentru lansarea oficială a INCFC și a noii identități vizuale.  

 Au participat 200 de persoane provenind din cele mai importante instituții și organizații din București și din țară – 

manageri de instituții publice, cadre universitare și cadre de conducere din Cercetare, critici și personalități culturale.  

 Invitați: Ministrul Culturii Ionuț Vulpescu, Răzvan Theodorescu, Vintilă Mihăilescu, Dumitru Borțun;  

 

7.4.3. ORGANIZAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A MANAGERILOR CULTURALI – EDIȚIA A II-A   

DATĂ: 31 octombrie – 01 noiembrie 2015 

LOC: Biblioteca Națională a României  

DESCRIERE: Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali este cea mai importantă reuniune a managerilor din instituțiile 

publice de cultură, a antreprenorilor culturali din mediul independent din România, a experților în domeniul managementului 

cultural-artistic precum şi a reprezentanţilor autorităţilor finanţatoare. Evenimentul a fost inițiat în 2014 și a devenit o platformă 

de dezbateri și dialog asupra problemelor actuale întâlnite în managementul organizațiilor culturale publice și private. 

MISIUNE: Conferinţa Naţională a Managerilor Culturali își propune consolidarea unor obiective comune şi a unor direcţii 

de acţiune pentru dezvoltarea sectorului cultural din România, precum și generarea unui sistem de educație specializat în 

management și marketing cultural. 

OBIECTIVE: 
1. Crearea cadrului profesional de întâlnire între managerii instituțiilor publice de cultură, antreprenori culturali din mediul 

independent din România, experți în domeniul managementului cultural și/sau artistic şi reprezentanţi ai autorităţilor.  
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2. Facilitarea discuțiilor asupra tematicilor de importanță majoră pentru managementul organizațiilor publice și private în 

10 sesiuni moderate de experți ai domeniului, oferind participanților oportunitatea de a discuta și dezbate într-un cadru 

liber, preocupările şi principalele probleme referitoare la situația actuală a domeniului cultural. 

3. Creșterea gradului de conștientizare a beneficiilor activităților de cercetare și formare profesională pe care INCFC le 

oferă comunității profesionale din domeniul cultural.  

 

REZULTATE:  

Au participat 160 de manageri culturali din instituții publice de cultură din București și din țară, 5 reprezentanți ai autorităților 

locale, 12 reprezentanți ai Ministerului Culturii precum și din organizații neguvernamentale;  

 

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

Alte activități specifice au ținut cont de obiectivele generale, specifice sau transversale și au urmărit: 
- Continuarea elaborării standardelor ocupaționale pentru meserii emergente în acord cu noile tehnologii și tendințele 

de modernizare a activității din instituțiile de cultură;  
- Organizarea de internship-uri și stagii de practică pentru studenții de la facultățile de profil; 
- Alte acțiuni sau activități solicitate de Ministerul Culturii sau de Ministerul Educației Naționale, după caz.  
- Participarea cercetătorilor la conferințe internaționale pentru prezentarea rezultatelor cercetărilor și pentru includerea 

activităților INCFC în rețelele internaționale profesionale  a urmărit creșterea nivelului de specializare în cadrul INCFC 
prin participări la seminarii internaționale importante în domenii culturale specifice formării profesionale și cercetării. 

 

 participare la conferinţa We are Museums – Berlin, 31.05 – 02.06.2015 

 participare la conferinţa Creative Museum – Bologna, 07.10 – 09.10.2015 

 atelier desfăşurat la Congresul naţional de management cultural din Katowice, Polonia, 09.12 – 

11.12.2015  

 participarea unui membru delegat în cadrul întâlnirii Open Method of Coordination (OMC) Member States 

Expert Group al Comisiei Europene, dedicată Priority B – Cultural and Creative Sectors (CCS), Topic 

CCS Access to finance, Riga/Letonia, 10-12.03.2015 

 Participare la a 14-a reuniune a autorilor Compendiumului de Politici Publice şi la Forumul Human 

Rights Approach to Cultural Policies, Wroclaw/Polonia, 12-13.11.2015 
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 Participare la conferința Differences, Inequalities and Sociological Imagination - 12th Conference of 

the European Sociological Association şi susținerea prezentării „Visiting Bucharest museums. Transition 

from the discourse of equality to unequal chances in access to culture”, Praga/Cehia, 25-28.08.2015 

 Participarea la conferința The sixth biennial conference on cultural research. “In the Flow: People, 

Media, Materialities” prezentarea lucrărilor „An ethnography of intellectual production: Studying the 

practices of collaboration among students living on campus” și „Cultural Consumption, Artistic and Leisure 

Activities of Romanian Children”,  Norrköping/Suedia, 15 -17.06.2015 

 

Pe plan internațional, ne propunem să încheiem parteneriate pentru conferințe, ateliere sau comunicări științifice cu 

următoarele entități:   

1. Acord DEPS (acord de folosire și traducere studii DEPS) 

2. Agecif sau CFPTS   

3. Budapest Observatory  

4. Universități de artă (Erasmus - pt diseminare publicații și lectori pt formare) 

5. Arts Management Network 

6. Alliance Research Network  

7. ENCATC 

8. Culturelink Network 

9. IFACCA 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate 

de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare.  

Proiectul de buget pe anul 2016, a fost elaborat avându-se în vedere prevederile Legii 500/2002 privind finanțele publice, 

precum şi a celorlalte normative ce reglementează alocare și utilizarea fondurilor publice. 

În primul rând toate estimările de cheltuieili respectă actele normative de funcționare și responsabilitățile instituțiiei conform 

prevederilor HG nr.1069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea INCFC, instituţie publică aflată în subordinea 

Ministerului Culturii, precum și Planul de management aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 2108/20.02.2014, şi 

prevederile Contractului de management nr. 53/01.07.2014, încheiat cu Ministerul Culturii. 
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Proiecția de buget a fost construită cu luarea în calcul a bugetului precedent, făcând, acolo unde era necesar, corecții sau 

prevederi noi, după caz. 

1.1. Veniturile proprii  

 Venituri din organizarea de cursuri de calificare, specializare şi perfecționare: 

- în care sunt evidenţiate încasările ca urmare a cursurilor desfăşurate în cadrul instituţiei, previzionate în cuantum de 

1.185.000 lei (luând ca bază veniturile realizate în 2015, de 1.150.000., am operat o creștere moderată întrucât: 

 nu există perspectiva obținerii unor săli corespunzătoare pentru a putea organiza mai multe cursuri în 

paralel) 

 estimăm o întârziere substanțială a autorizării cursurilor întrucât depunerea dosarelor de autorizare 

depinde de adresa care nu ni s-a alocat nici ăn acest moment 

Venituri din cercetare: 

- preconizate din încheierea unor contracte de studii de consum cultural pentru diverse entități publice, previzionate în 

valoare aproximativ estimată de 300.000 lei. Și în acest caz am operat o creștere prudentă întrucât anul 2015 a fost un an 

special în care autoritățile au decis să participe la competiția ECOC 2021, ceea ce a creat obligația corelativă de a comanda 

studii de consum cultural aplicate local. Este puțin probabil ca în 2016 să se mențină acest trend, dar dată fiind notorietatea 

INCFC și activitatea susținută de promovare este posibil să primim solicitări.               

Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităti: 

- În aceasta categorie de venituri s-a previzionat valorificarea a unei părți a studiilor şi cercetărilor sau a datelor 

solicitate la cerere de 15.000 lei. Scăderea acestei estimări se datorează ponderării la celelalte capitole, dar și a înscrierii 

INCFC în programul cu INS și OPEN DATA, programe care se vor afla în 2016 în faza de montaj logistic. 

Alte venituri din concesiuni şi închirieri de către instituţiile publice 

- Sume încasate ca urmare a închirierii imobilelor aflate în patrimoniul instituţiei, previzionate în cuanum de 25.000 lei 

(am operat o scădere a acestor venituri întrucât estimăm că în decursul primei părți a anului o mare parte din imobilele pe 

care le deținem în administrare se vor transfera, conform solicitărilor depuse încă din 2014, la alte entități publice). 

 

1.2. Subventia - resursa financiară principal alocată de ordonatorul principal de credite şi care susţine în proporţie de 100% 

cheltuielile efectuate cu personalul angajat, cheltuielile de funcţionare şi întreţinere, iar în proporţie de 51%, aşa cum reiese şi 

din propunerea de buget pe anul 2016 pentru celelalte tipuri de cheltuieli. 

• Titlul 10 “Cheltuieli de personal”   
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Reprezentând cheltuielile brute la nivelul personalului angajat s-a modificat corespunzător în proiectul de buget pentru anul 

2016 întrucât pe lângă încadrarea celor 3 cercetători aprobați prin CNADTCU au mai fost aprobate 5 posturi care vor fi 

ocupate cu prioritate în 2016. Astfel suma estimată pentru aceste cheltuieli este de 819.000 în anul 2016.  

• Titlul 20 - ”Bunuri şi servicii” – figurează cu un necesar aprobat de 3.125.000 lei, o sumă mai mică decât în 2015. 

• Titlu 20, articol 20.01 cu urmatoarea structură - total suma  1.130.000 lei 

- suma de 150.000 lei la alineat 20.01.01 – Furnituri de birou, sumă necesară funcţionării în bune condiţii a birourilor, 

serviciilor, compartimentelor, birourilor. Menţionăm ca toate activitățile INCFC sunt generatoare de documente tipărite 

(contracte de studii – peste 1200, note de curs, suporturi de formare, materiale documentare pentru cercetare, documente 

oficiale, ș.a.)  

- suma de 55.000 lei la alineat 20.01.02 – Materiale pentru curățenie- sumă necesară funcţionării în bune condiţii a 

birourilor, serviciilor, dar mai ales a spațiilor destinate publicului de la Formare și/sau Cercetare 

- suma de 100.000 lei la alineat 20.01.03 – Încălzit, iluminat şi forţă motrică, s-a estimat  un necesar de cheltuială, 

reprezentând utilităţile aferente 

- suma de 30.000 lei la alineat 20.01.04 – Apa, canal și salubritate,  

- suma de 125.000 lei la alineat 20.01.08 – Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet, reprezintă necesarul ce asigură 

cheltuielile ce se impun pentru a desfașura în condiţii optime activitățile instituției; sumele pentru comunicare pot fi mai 

ridicate din pricina obligativității asigurării unor servicii suplimentare pentru public  

- suma de 250.000 lei la alineat 20.01.09 – Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, reprezintă necesarul 

pentru asigurarea cheltuielilor ce se impun unor condiţii optime de desfășurare a principalelor activități ale INCFC;  

- suma de 420.000 lei la alineat 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare. La estimarea 

cuantumului cheltuielilor din cadrul acestui alineat au fost luate în calcul cheltuielile ocazionate de serviciile de 

întreţinere/mentenanţă a sediului  INCFC, serviciile de  mentenanţă a programelor de evidenţă informatică si legislative, 

precum şi serviciile de medicina muncii, servicii asistența, consultantă și reprezentare juridică; 

• Titlu 20, articol 20.02 „Reparații curente” – necesar: 10.000 lei - sumă ce v-a fi utilizată pentru mentinerea sălilor de 

curs, și nu numai, la un nivel optim de folosință. 

• Titlu 20, articol 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” – necesar: 60.000 lei- sumă ce v-a fi utilizată pentru 

reînoirea obiectelor de inventar, bunuri ce ș-au depășit norma de viață atât fizică și morală. 
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• Titlu 20, articol 20.06 „Deplasări, detașări, transferări” – necesar: 100.000  lei: activitaţile de cercetare şi formare 

realizate de către angajaţii INCFC implică un număr semnificativ de deplasări în teritoriu şi străinatate, în care sunt incluse 

transportul şi cazarea acestora; 

• Titlu 20, articol 20.10 „ Cercetare -dezvoltare” – necesar: 300.000 lei, pentru demararea unor proiecte de cercetare-

dezvoltare necesare acreditării activității de cercetare din cadrul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. 

Acest articol bugetar nu a fost inclus în bugetul anterior, deși reprezintă unul din segmentele de cercetare fundamentală 

obligatorie pentru INCFC, deoarece acreditarea activității de cercetare necesită îndeplinirea unor condiții precum și 

parcurgerea unor etape condiționate de factori și procese externe institutului. Tot aici vor fi incluse și plăți pentru colaboratori 

pentru cercetare. 

• Titlu 20, articol 20.11 „Cărţi, publicaţii şi materiale documentare” - buget necesar: 50.000 lei: cheltuieli necesare 

documentării cu materiale de specialitate pentru realizarea activitaţilor de cercetare şi formare profesionala; 

• Titlu 20, articol 20.13 „Pregătire profesională” - buget necesar: 25.000 lei: cheltuieli necesare specializării personalului 

contractual al institutului, conform legislaţiei apliabile; 

• Titlu 20, articol 20.16 „ Studii şi cercetări” – necesar: 850.000 lei, pentru implementarea în condiţii optime a proiectelor 

reprezentative ce fac obiectul de activitate al Institutului, precum: Barometrul de Consum Cultural 2016, Cont Satelit 

(realizarea bazelor de date și a indiactorilor pentru cultură) Raportarea datelor statistice, Cartea Industriilor Culturale și 

Creative, Studii pentru Strategia Culturii 2014-2020, studii pentru profsiile din Cultură. 

• Titlu 20, articol 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” - buget necesar: 600.000 lei: cheltuieli necesare 

desfăşurării activităţii de formare profesională, incluzând realizarea serviciilor de traducere, servicii privind programele de 

formare, servicii de consultanţă (control managerial intern), realizarea standardelor ocupaționale, etc. 

Bugetul estimat pentru următorul an se regăsește în ANEXA 5 

 

2. Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management  

Impulsul, imaginea și cadrul creat în 2015 vor genera chiar și fără un efort deosebit o lărgire a categoriilor de beneficiari 

precum și o creștere corelativă a consumului. În principiu, eforturile depuse în 2015 ar trebui să se materializeze în 2016 și 

este cunoscut faptul că un management proactiv pe parcusul unui an calendaristic își vede matarializate eforturile în anii 

ulteriori. Cu toate acestea, există un număr de variabile care pot afecta o bază solid construită - așa cum am arătat la 

începutul prezentului Raport în analiza SWOT. Pentru a continua construcția începută consider că o creștere moderată, cu 
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accent pe elementele CALITATIVE  de dezvoltare va genera o creștere de cel puțin 6-7% pe categorii de beneficiari, mai ales 

dacă vom reuși să securizăm pozițiile câștigate, dacă vom avea sprijinul autorității și dacă ne vom extinde parteneriatele pe 

plan internațional. O creștere tangențială va fi consecința fondurilor accesate, întrucât în principiu, niciun program de succes 

nu rămâne fără consecințe. 

3. Analiza programului minimal realizat 

La acest capitol am făcut o analiză a Programului minimal realizat în 2015 și o prezentare a modului în care am 

estimat Programul minimal pe 2016 

Execuția Programului minimal 2015 (cheltuielile realizate) a fost de 99% din bugetul alocat, datele fiind prezentate în tabelul de 

mai jos: 

 

Nr. crt. DENUMIRE PROGRAM
BUGET ALOCAT 

(LEI)

SUMA 

CHELTUITĂ (LEI)

NUMĂR 

PROIECTE/ 

PROGRAM

1
Cercetare în sprijinul sectorului de activitate 

(proiecte pentru Ministerul Culturii)
66,000 65,996 2

2
Cercetare privind oferta şi consumul cultural la 

nivel naţional
230,000 229,950 3

3
Cercetări privind oferta de consum cultural la nivel 

naţional (pentru instituţii publice sau autorităţi)
81,000 79,590 2

4

Studii  şi cercetări punctuale 

pe teme indentificate

în activităţile de cercetare precedente

65,000 63,652 2

5
Publicarea studiilor, conferinţelor şi materialelor 

reprezentative
145,000 143,076 2

6 Cursuri de calificare 30,000 28,908 1

7 Cursuri de recalificare 50,000 49,248 2

8 Perfecţionare profesională 80,000 79,522 2

9 Cursuri specializare 35,000 34,933 1

10 Program interdisciplinar 90,000 88,434 2

TOTAL (costurile sunt acoperite integral din 

subvenţia acordată de M.C., la titlul II „Bunuri 

şi servicii“)

872,000 863,309 19
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Activitatea de cercetare privind oferta și consumul cultural la nivel național are ponderea cea mai mare dintre proiectele aferente 

Programului minimal 2015, respectiv 26,38% urmată de publicarea studiilor, conferințelor și materialelor reprezentative cu 

16,63%.  
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Programele aferente activității de cercetare (programele prezentate la poz. 1-4) au cumulat 442.000 lei reprezentând 50,69% 

din bugetul total alocat Programului minimal 2015, iar programele aferente activității de formare culturală (programele 

prezentate la poz. 6-10) au cumulat 285.000 lei reprezentând 32,68%. Activitatea de comunicare și marketing (poz. 5) a 

reprezentat 16,63% din bugetul alocat Programului minimal 2015.  

În anul 2015, activitatea aferentă Satellite Account for Culture a fost inclusă în cadrul programul interdisciplinar (poz. 10), în 

anul 2016, în cadrul Programului minimal aferent fiind proiectat un proiect de sine stătător privind Contul satelit pentru cultură 

care include realizarea, în parteneriat cu INS, a Studiului privind inventarierea surselor de date şi a indicatorilor din domeniul 

Conturilor Satelit de Cultură și realizarea, cu suportul Cancelariei Primului-Ministru, a platformei online de culegere a datelor 

necesare activității de cercetare.  

Fiecare program a inclus mai multe proiecte conform obiectivului dorit, sumele alocate pentru proiecte ținând cont de anvergura 

și complexitatea acestora. Astfel, în cadrul activității de cercetare, suma minimă cheltuită/proiect a fost de 15.000 lei (grupuri 

de lucru pentru identificarea și actualizarea nevoilor de reglementare), iar suma maximă cheltuită/proiect a fost de 129.190 lei 

(barometrul de consum cultural – culegerea datelor, efectuarea sondajului). 

În cadrul activității de formare culturală, suma minimă cheltuită/proiect a fost de 13.500 lei (cursuri studii medii pentru angajați 

în sectorul cultural care nu mai corespund profesional), iar suma maximă cheltuită/proiect a fost de 64.522 lei (cursuri de tip 

master-class "Arta actorului" dezvoltate și realizate în parteneriat cu UNATC și TNB "I.L. Caragiale"). 

Proiectele din Programul minimal 2015 au permis culegerea de date necesare cercetărilor ulterioare realizate pe date 

secundare, astfel că proiecte care nu s-au finalizat cu studiu sau publicație (ex. analiză Piața festivalurilor) se constituie ca input 

pentru studii complexe realizate în anul 2016 (ex. Vitalitatea culturală a orașelor din România). 

Programul minimal realizat în anul 2015 se regăsește în ANEXA 6. 

Programul minimal propus pentru 2016 se regăsește în ANEXA 7. 

În programul estimat pentru 2016 am introdus 8 studii din categoriile cercetărilor statistice representative estimând că 

dimensiunea acestora va fi mai importantă. În măsura în care bugetul va permite vom încerca editarea tuturor lucrărilor ca 

volume din seria Caietele Culturadata. Editarea lor va fi făcută inclusiv pentru variantele on-line ale cercetărilor pentru a le 

putea pune la dispoziția publicului și beneficiarilor direcți. 
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Nu am estimat venituri proporționale cu cheltuielile din activitatea de cercetare întrucât nu intenționăm nici în acest an 

comercializarea studiilor publicate, considerând că acest lucru ar împiedica răspândirea și conștientizarea nevoii de cercetare 

specializată, pentru care există chiar și așa, un interes mult prea redus. Activitatea de cercetare în anul 2016 se va concentra 

pe definirea și optimizarea cadrului de culegere date (dezvoltarea unei platforme online), pe armonizarea cadrului de 

măsurare și monitorizare conform EUROSTAT (activitate în parteneriat cu INS) și pe realizarea diagnozei specifice 

(interpretarea datelor și a indicatorilor) pentru fundamentarea strategiilor Ministerului Culturii. Nefiind o activitate generatoare 

de venituri proprii, va fi susținută din subvenția primită de la bugetul de stat și face parte din Programul minimal 2016. 

Am luat în calcul că o mare parte a activității se va concentra în cadrul Contului Satelit pe realizarea și redactarea bazelor de 

date construite pe metodologia INS. Acest tip de activitate nu va fi extrem de vizibilă publicului dar va reprezenta o bază  

statistică esențială pentru toate categoriile descrise în analiza Stakeholders. 

Am lărgit de asemenea paleta de specializări pentru care se vor organiza cursuri, dar sumele estimate vor acoperi doar 

costurile directe cu lectori și expertize întrucât cea mai mare parte a costurilor generate de cursuri se pot acoperi integral din 

veniturile corelative. 

Proiectele incluse în Programul minimal 2016 necesită contractarea unor colaboratori/ specialiști care să suplinească numărul 

de redus de posturi al INCFC, raportat la volumul și complexitatea activității. 

 

 


