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Cuvântul managerului

INCFC este veriga lipsă într-un discurs articulat despre cultură. Nu poți face politici
culturale fără cercetare specializată, fără date și strategii coerente, fără analize
manageriale de substanță care să explice tendințele și sectoarele în care trebuie
acționat prioritar, iar pentru toate astea e nevoie de o perfecționare și formare
continuă în acord cu dinamica socială (observați că nu am spus deliberat „evoluție
socială”, pentru că parcursul nu e neapărat continuu ascendent…).
Satisfacțiile cele mai mari sunt legate de sentimentul inegalabil al unei construcții
reușite și utile. Cariera asta nu e pentru cei care lucrează la propria statuie. De foarte
multe ori, cât timp ești în exercițiul funcției temporare, ești ținta nemulțumirilor
colective conjugate ale angajaților și ale autorității. Construcția despre care vorbim
nu este niciodată una pe termen scurt.
În cultură, ceea ce sădești azi răsare peste aproximativ zece ani. Deci, despre ce
satisfacție vorbim?
					

Carmen CROITORU,
Interviu în Ziarul Metropolis,
28 Octombrie 2015

5

Precizări necesare

1. Precizări necesare
În perioada evaluată, INCFC și-a continuat activitatea ca furnizor unic de formare
profesională specializată pentru anumite profesii și specializări culturale. În 2018 a continuat
implementarea proiectului de management prin aplicarea și dezvoltarea direcțiilor de
acțiune stabilite prin OUG 72/2013, cu modificările și completările ulterioare și HG 1069
din 2013.
INCFC a realizat și publicat studii și cercetări de interes profesional, a organizat
conferințe naționale cu participare internațională, grupuri de lucru și de consultare pe
segmente de interes pentru sectorul ocupațional cultură și a dezvoltat activități suport
pentru politicile și strategiile Ministerului Culturii și Identității Naționale.
Trebuie precizat că, deși întreaga conducere a MCIN este la curent cu situația extrem de
gravă a terenurilor și clădirilor aflate în administrare forțată INCFC, compartimentele de
specialitate din MCIN nu reușesc să promoveze hotărârile de guvern necesare pentru a se
face o compensare a datoriilor acumulate în urma litigiilor pierdute.
În 2018, sumele stabilite de instanțe prin hotărâri definitive au fost achitate cu întârziere
de INCFC, din venituri proprii, întrucât MCIN a reușit să vireze doar la rectificare sumele
datorate. Bugetul este în continuare grevat de popriri, ceea ce împiedică accesarea de
fonduri de cercetare sau de alte fonduri care necesită certificarea fiscală. Clădirile și
terenurile generează în continuare cheltuieli nejustificate pentru personal și întreținere
minimală. Toate propunerile de HG care să efectueze fie transferul, fie scoaterea din
domeniul privat al statului pentru valorificare au rămas fără urmări.
Din 2014, Ministerul nu reușește să-și exercite dreptul de proprietar ca reprezentant al
statului român și nu poate răspunde solicitărilor noastre.
În ceea ce privește bugetul alocat INCFC, el este printre cele mai reduse bugete alocate
instituțiilor subordonate, deși competențele institutului și aria de acțiune rezolvă probleme
vitale legate de funcția de cercetare-dezvoltare a MCIN, de reprezentare la nivel național și
internațional, așa cum se va vedea din prezentul Raport.
Cu toate acestea, INCFC este în continuar una dintre cele mai importante instituții-suport
din domeniul culturii, cu cel mai mic buget alocat proporțional cu misiunea și obiectivele
trasate prin actele normative de statutare.
O problemă care s-a complicat pe tot parcursul anului a fost cea legată de imposibilitatea
angajărilor întrucât mai mulți angajați INCFC au fost nevoiți să plece pe posturi mai
bine plătite. Pe parcursul anului 2018, procedura de ocupare a posturilor vacante a fost
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suspendată la nivelul Institutului, ca efect al prevederilor OUG nr.90/2017, ocuparea
posturilor realizându-se de către ordonatorii de credite doar în procent de maximum 50%

din totalul posturilor vacantate după data de 1 ianuarie 2018, reglementare legislativă
ce a condus la un adevărat impas instituțional.

Problema resurselor umane specializate se acutizează și prin constanta diminuare a
bugetului.
Angajații și colaboratorii permanenți ai INCFC sunt profesioniști care au făcut o echipă
greu de egalat în dedicare și entuziasm.
Subliniem faptul că, din motive ce nu țin de aportul / contribuția Institutului, niciunul din
demersurile mai sus menționate nu a fost definitivat până la data redactării prezentului
raport.
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Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea

A. Evoluția instituției în raport cu
mediul în care își desfășoară
activitatea
A.1 Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri
informale care se adresează aceleiași comunități
Colaborările și parteneriatele naționale și internaționale de profil sunt în accepția
managementului INCFC un instrument esențial în dezvoltarea instituțională.
În configurația actuală, nu există instituții publice similare cu responsabilități legale identice
sau similare INCFC, organizații sau grupuri cu profil asemănător, care să se adreseze cu
același tip de ofertă instituțiilor și autorităților din domeniul culturii. Acest statut deosebit
este, pe de o parte, rezultatul unei poziționări explicite a institutului ca serviciu-suport pentru
toate activitățile specifice care necesită cercetare și fundamentare sau pentru cele legate de
formarea profesională culturală specială, respectiv categoriile și seriile de cursuri dezvoltate
de INCFC.
Colaborarea cu instituții/organizații/grupuri și rețele profesionale se structurează, în cazul
INCFC, pe trei direcții:
¾¾ la nivel național – prin parteneriate cu stakeholderi naționali
¾¾ la nivel internațional – prin proiecte și afilieri profesionale prin preluarea unor funcții de
reprezentare de la MCIN
¾¾ la nivel european – prin proiecte cu fonduri europene dezvoltate în sprijinul comunităților
de profesioniști

Structura colaborărilor și parteneriatelor încheiate de INCFC în anul 2018
1. Colaborări și parteneriate pentru programele de CERCETARE:
¾¾ Institutul Național de Statistică
¾¾ Ministerul Turismului
¾¾ Ministerul Educației Naționale
¾¾ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism
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A
¾¾ Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene

¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare

¾¾ Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică

¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Arad

¾¾ Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
¾¾ Ministerul Muncii și Justiției Sociale
¾¾ Autoritatea Națională pentru Calificări
¾¾ Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, București
¾¾ Colegiul Economic Virgil Madgearu, București

¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Gorj
¾¾ Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, Timișoara
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Covasna
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Brașov
¾¾ Colegiul Național Bilingv George Coșbuc, București

¾¾ Colegiul Național Mihai Viteazul, București

¾¾ Facultatea de Administrație și Afaceri, Universitatea
București

¾¾ Colegiul Național Elena Cuza, București

¾¾ Muzeul Național de Artă Contemporană

¾¾ Școala Gimnazială Nicolae Grigorescu, București

¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița

¾¾ Colegiul Național Decebal, Deva

¾¾ Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu, București

¾¾ Liceul Teoretic Petru Cercel, Târgoviște

¾¾ Inspectoratul Județean Școlar Harghita

¾¾ Colegiul Economic George Barițiu, Sibiu

¾¾ Colegiul Național Matei Basarab, București
¾¾ Colegiul Național Ion Creangă, București
¾¾ Colegiul Tehnic Iuliu Maniu, București
¾¾ Liceul Teoretic Decebal, București
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Tulcea
¾¾ Liceul de Informatică Tiberiu Popoviciu, Cluj-Napoca
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Bihor
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Neamț
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Mureș
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Constanța
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara
¾¾ Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

2. Colaborări și parteneriate pentru programele de FORMARE:
¾¾ Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare
Profesională a Adulților a Municipiului București
¾¾ Autoritatea Națională pentru Calificări
¾¾ Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi
¾¾ Muzeul Municipiului București
¾¾ Muzeul Național al Țăranului Român
¾¾ Muzeul Național de Artă Contemporană
¾¾ Muzeul Național al Literaturii Române
¾¾ Muzeul Național de Istorie a României
¾¾ Muzeul Național de Artă al României
¾¾ Muzeul Facultății Politehnica București
¾¾ Muzeul Național de Științele Naturii „Grigore Antipa”
¾¾ Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Optoelectronică 2000
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¾¾ Biblioteca Națională a României

¾¾ Muzeul Național de Artă Contemporană

¾¾ Muzeul Național de Artă al României din București

¾¾ Asociația STAR EDUCATION

¾¾ Muzeul Național al Literaturii Române

¾¾ Nodmaker Space.

¾¾ Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București

3. Parteneriate naționale pentru evenimente, conferințe,
evenimente cu caracter interdisciplinar:

¾¾ Rețeaua European network on cultural management and
policy (ENCATC)

¾¾ Administrația Prezidențială

¾¾ Asociația COMPENDIUM – Cultural Policies& Trends

¾¾ Ministerul Culturii și Identității Naționale

¾¾ Institutul de Cercetare și Statistică pentru Cultură, Belgrad
(Serbia)

¾¾ Biblioteca Națională a României
¾¾ Festivalul Național de Teatru
¾¾ Uniunea Teatrală din România UNITER
¾¾ UNATC – Laboratorul de cercetare CINETIc
¾¾ Muzeul Municipiului București
¾¾ Filarmonica George Enescu
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4. Parteneriate internaționale:

¾¾ UNESCO și UNESCO-CDIS
¾¾ Departamentul de Statistică de la nivelul Ministerului
Culturii Francez (DEPS)
¾¾ Muzeul Luvru - Paris

A
A.2 Analiza SWOT (analiza mediului intern și
extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități,
amenințări)
O analiză succintă SWOT ne poate arăta o imagine de ansamblu a identității instituționale,
a poziționării în mediul național de formare și cercetare, precum și a avantajelor existente.
Parte din Amenințări (Threats) pot deveni surse de blocaje majore capabile să frâneze
dezvoltarea spectaculoasă a Institutului, parțial necunoscut profesioniștilor din domeniu,
până în 2014.
De aceea, strategiile subvecvente pe care le vom aborda în perioada următoare vor fi:
•

preponderent de tip S-T (Strenghts vs Threats) – strategii menite să pună în valoare
punctele forte ale organizației pentru a limita pe cât posibil amenințările din exterior

•

Strategii S-O (Strenghts & Opportunities), ceea ce se va concretiza în folosirea
tuturor oportunităților, pentru întărirea punctelor tari ale organizației

•

strategii W-T (Weaknesses – Threats), o constantă supraveghere a punctelor slabe
pentru ca acestea să nu devină fatale în condițiile unor amenințări din mediul extern

De asemenea, în anul 2018 s-au folosit toate oportunitățile din mediul extern pentru
a minimiza condiționările negative externe, o metodă mai puțin ortodoxă, dar probabil
eficientă, în context.
Cu alte cuvinte, ne vom concentra în perioada următoare pe metode concrete de
folosire a tuturor avantajelor competitive, pe specializarea și fidelizarea resursei umane și
pe contracararea piedicilor prin flexibilizarea metodelor și tehnicilor manageriale.
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Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea
Mediul intern
PUNCTE TARI (STRENGTHS)
––Profilul unic al INCFC în peisajul cultural din România; Poziționare
bună pe piața culturală – vezi punctul 5. grupurile-țintă ale
activităților instituției (analiza stakeholderilor);
• O echipă managerială cu potențial;
• Coerență în abordarea temelor de cercetare sistematică;
• O nevoie crescută pe piață pentru cele două arii de expertiză
(cercetare și formare);
• O politică a resurselor umane specializate care s-a oglindit în
calitatea studiilor și a cursurilor;
• Realizarea unor studii care au devenit brand INCFC (Barometrele
de consum cultural);
• Parteneriate cu instituții reprezentative la nivel național și
internațional care contribuie la expertiza activităților INCFC;
• Apartenența la rețele profesionale internaționale relevante
(ENCATS, Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe);
• Deschiderea instituției către publicul larg (publicarea studiilor în
format tipărit și electronic, precum și diseminarea către categoriile
de beneficiari identificate);
• Lansarea unor noi cursuri de perfecționare pentru meserii
emergente din domeniul culturii;
• Stabilirea unor direcții generale de activitate prin programele
permanente: colectarea de date statistice pentru Contul Satelit,
Autoritate de avizare (ANC), Registrele specializate, Conferința
Națională a Managerilor Culturali, Realizator de standarde
ocupaționale, responsabil cu fundamentarea strategiilor culturale
la nivel național;
• Crearea unor pârghii de prospecție culturală permanentă
(realizarea studiilor privind nevoile de reglementare și de formare
profesională în domeniul culturii, elaborarea unor noi Standarde
Ocupaționale pentru domeniul culturii);
• Dezvoltarea potențialului de cartografiere a sectorului cultural;

• Deschidere și vizibilitate la nivel internațional (activitate demarată
în anul 2016 și dezvoltată și în 2017, 2018);
• Deschiderea unor noi oportunități de dezvoltare instituționale
prin participarea la proiecte europene și la rețele internaționale
de profil (Europa Creativă, Erasmus+, Horizon 2020, ENCATC,
Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe etc.).
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PUNCTE SLABE (WEAKNESSES)
• Costuri și litigii generate de imobile
(clădiri și terenuri) „moștenite” din
comasări anterioare ale CPPC, situate în
Jud. Prahova, Jud. Constanța și București,
fără bugete aferente și fără personal de
administrare;
• Imposibilitatea angajărilor de personal
specializat pe tot parcursul anului 2018
pe posturile vacantate încă din 2017, în
vederea reorganizării, corelat cu salariile
neatractive ale INCFC;
• Lipsa personalului necesar pentru
activarea celor două filiale preluate în
urma comasării sau pentru înființarea
unor noi puncte de lucru;
• Imposibilitatea unei dezvoltări normale
în condițiile imprimate de ritmul
organizației, datorită, pe de o parte
infrastructurii și pe de altă parte, datorită
nealocării bugetului solicitat pentru 2018;
• Blocarea sistematică a conturilor pentru
plata hotărârilor judecătorești nu a permis
INCFC să acceseze fondurile de cercetare
(s-au pierdut două call-uri de proiecte)
și nu s-au putut încheia parteneriate pe
fonduri de cercetare.
• Echipă de management redusă și
renunțarea la cei doi directori de
specialitate (pentru un salariu mai bun,
aceștia au optat pentru funcțiile de șef
serviciu);
• Lipsa unei mașini de serviciu care
îngreunează deplasările în țară.

A
Mediul extern
OPORTUNITĂȚI (OPPORTUNITIES)

• Contextul național și european în care se
pune accent pe date și cercetare statistică
și fundamentală va crește vizibilitatea
INCFC;
• Nevoile de armonizare a politicilor
și strategiilor culturale cu agenda
europeană;
• Activarea potențialului oferit de cercetarea
statistică;
• Crearea unor pârghii de prospecție
culturală permanentă (realizarea
studiilor privind nevoile de reglementare
și de formare profesională în domeniul
culturii, elaborarea unor noi Standarde
Ocupaționale pentru domeniul culturii);
• Dezvoltarea potențialului de revizuire a
profesiilor culturale;
• Dezvoltarea recunoașterii internaționale
dobândite;
• Acreditarea celor două reviste periodice
și cotarea/indexarea ISI a acestora,
fapt ce va genera un interes din partea
mediului profesional universitar național și
internațional.

AMENINȚĂRI (THREATS)

• Perpetuarea obligațiilor de plată pentru imobilele aflate în administrare
în condițiile în care Institutul a făcut toate demersurile necesare pentru
clarificarea situației, transmise MCIN;
• Modificarea legislației privind cercetarea, la nivel național;
• Lipsa unui acord între Ministerul Educației și Ministerul Muncii și
Protecției sociale privind regimul de acreditare al cursurilor de formare și
specializare;
• Lipsa unor acorduri cadru pentru armonizarea cu legislația europeană
privind formarea profesională;
• Lipsa unui dialog transversal dintre domenii conexate pe cercetare și
formare (cu Ministerul Educației, cu Ministerul Turismului, cu MDRAP, cu
Ministerul Tineretului și Sportului)
• Lipsa unei reglementări legată de învățământul artistic (co-tutelă) între
MCIN și MEN;
• Comunicarea dificilă cu autoritățile locale pe segmentul Cultură;
• Blocaje administrative la nivelul ordonatorului principal de credite
pe parcursul ultimului an de funcționare (aprobarea completării și
modificării HG nr.1069/2013, finalizarea sau încetarea propunerii de
transfer a imobilelor aflate în administrarea INCFC etc.);
• Lipsa bugetelor multianuale.
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A.3 Evoluția imaginii existente și măsuri luate
pentru îmbunătățirea acesteia
INCFC deține deja o imagine identitară distinctă și este extrem de bine poziționat în
mediul profesional. Cea mai mare parte a instituțiilor publice cunosc deja foarte bine
activitatea Institutului, fie din perspectiva cercetărilor, fie pentru că au trecut deja printr-un
program de formare.
Măsurile luate pentru o mai bună cooperare cu autoritățile locale au întâmpinat, în anul
2018, o oarecare reticență, datorită, în parte, lipsei de înțelegere a acestora cu privire la
avantajele aduse de serviciile furnizate de INCFC, dar și de capacitatea redusă a institutului
de a răspunde solicitărilor cu un personal de numai 24 de angajați permanenți.
O dezvoltare a imaginii ar trebui să fie însoțită de capacitatea de a acționa în teritoriu,
ceea ce deocamdată rămâne la nivel de deziderat.
Încercarea de parteneriat cu Direcţiile Judeţeane pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional
s-a soldat, de asemenea, cu un eșec datorat numărului extrem de redus de personal al
acestor structuri cu rol important în colectarea datelor și informațiilor la nivel național.
Pentru implementarea strategiei de comunicare, promovare și marketing, s-au
desfășurat activități precum:
¾¾ Analiza complexă și integrată a consumatorului și a pieței;
¾¾ Promovare constantă a activităților de cercetare și formare ale INCFC - extinderea și
actualizarea bazei de date privind partenerii media și stakeholderi;
¾¾ Continuarea politicii de branding;
¾¾ Crearea de noi produse personalizate de promovare;
¾¾ Dezvoltarea unor parteneriate din domenii culturale conexe cercetării și formării,
precum cele educative, trans și interdisciplinare, care să implice instituții de
învățământ vocațional, inițiative de antreprenoriat cultural etc.;
¾¾ Modernizarea și dinamizarea site-ului instituției (o interfață interactivă înzestrată
cu sistem de monitorizare a audienței online, traducere în limbi de circulație
internațională, actualmente în limba engleză);
¾¾ Actualizarea formatului newsletterului în care să se prezinte activitatea INCFC,
noutățile, dar și o agendă a activităților de formare, activități de interes general din
cadrul parteneriatelor internaționale și al proiectelor europene;
¾¾ Menținerea și intensificarea relației cu mass-media națională, dar și internațională
prin site-urile partenerilor din proiectele europene;
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¾¾ Parteneriate cu reprezentanții presei: ziare locale, reviste de specialitate, posturi de radio și televiziune cu impact local,
regional, intrarea în cataloage de cultură și formare europene;
¾¾ Afilierea INCFC la rețele europene de profil sau conexe și la alte rețele culturale.
Atât poziționarea, cât și imaginea identitară au fost stabilite încă din perioada 2014-2015, iar Institutul nu are, în acest
moment, nevoie de o schimbare de imagine care ar putea induce confuzii. Prin urmare, în 2018 s-a continuat promovarea și
consolidarea imaginii existente. Activitățile concrete (care fac parte din strategia și planul de Marketing anual) au cuprins:
3.1. Dezvoltarea promovării și comunicării la nivel național - în regiunile de dezvoltare cu accent pe urban mare și
mijlociu prin:
• optimizarea site-ului INCFC (urmărim reducerea pașilor de accesare și variante de vizualizare pe telefoane
mobile și tablete);
• optimizarea newsletterului și a modului de apariție (analiza eficienței de distribuire online și a impactului);
• revizuirea parteneriatelor media și selecția celor mai importante dintre ele cu acoperire națională;
• planificarea unor campanii targetate de comunicare de proiect prin intermediul rețelelor sociale și al site-urile
de specialitate (YouTube, Facebook etc.) și optimizarea tipului de comunicare;
3.2. Deschiderea internațională prin comunicare cu rețelele și institutele internaționale cu profil similar pe ambele tipuri
de activități:
• revizuirea și îmbunătățirea conținutului site-ului INCFC - versiunile în limba română și engleză;
• redimensionarea comunicării pe plan internațional prin comunicarea informațiilor relevante și a unor știri
periodice legate de evenimentele INCFC;
• publicarea sintezelor studiilor și a celor mai bune articole/studii de cercetare în limbi străine și publicarea lor
pe site-uri acreditate, transmiterea către partenerii externi și diseminarea la nivelul acestora;
• vizibilitate la conferințe și întruniri internaționale relevante cu potențial de dezvoltare pentru INCFC.
3.3. Dezvoltarea instituțională prin implicare în proiecte europene
Pentru direcția de dezvoltare instituțională prin implicare în proiecte europene și internaționale, INCFC dezvoltă
parteneriate de cooperare cu instituții de profil în cadrul programelor europene:
• Erasmus Plus,
• Europa Creativă,
• Horizon 2020,
• Programul transnațional INTERREG Dunărea.
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Reflectarea activității INCFC în mass media
Comunicate de presă și apariții media
În anul 2018 au fost emise 17 comunicate de presă cu
ocazia: lansării:
• platformei culturadata/interactiv, Vitalitatea
culturală a orașelor,
• secțiunii ”Patrimoniul Cultural Național al
României” pe platforma online CULTURADATA
INTERACTIV,
• Barometrului de Consum Cultural 2017,
• primului Congres Internațional ENCATC de
management și politici culturale desfășurat la
București.
Reprezentanții INCFC au avut 13 apariții media radio/TV - (cu
5 mai multe decât în 2017): Digi 24, Televiziunea Română, Radio
România Cultural, RFI, Pro TV, Radio România Actualități, TVR 3.

Comunicarea online

În 2018 fost reevaluată capacitatea folosirii rețelelor de
socializare (YouTube, Facebook, ISSUU) în vederea optimizării
promovării activității INCFC.

YouTube

Pentru perioada de raportare avem următorul bilanț: au
fost postate 9 clipuri:
• Lansarea volumului „Barometrul de Consum Cultural
2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri” (52
vizualizări)
• Lansarea „Barometrul de Consum Cultural 2016.
O radiografie a practicilor de consum cultural” (4
vizualizări)
• The 26th ENCATC Congress | day 1 (99 vizualizări)
• The 26th ENCATC Congress | day 2 (99 vizualizări)
• 2018 ENCATC Congress, Bucharest (49 vizualizări)
• 2018 ENCATC Congress - Opening Perspectives
Session (20 vizualizări)
• Religious Heritage Torch, Bucharest, 28th September
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2018 (21 vizualizări)
• Conferința Națională a Managerilor Culturali - Ediția
a V-a – 2018 (10 vizualizări)
• Lansare „Patrimoniu pentru următorul secol” (26
vizualizări)

FB (limba română)

• Grupul de Formare Culturală a înregistrat 543 de
membri (creștere de 55 de membri, 11,27%).
• Followers 3286 (1 ianuarie) – 3832 (31 decembrie), o
creștere de 546 (16,61%).
• Aprecieri (like-uri) 3286 (1 ianuarie) – 3796 (31
decembrie), o creștere de 510 (15,52%).
• Numărul maxim de reach-uri atins a fost de 5136.
• Impactul evenimentelor postate: Forumul tradițiilor
creative (peste 45.000), Lansare Patrimoniu pentru
următorul secol (peste 10.100), Conferința de Marketing
Cultural (peste 8.800), CNMC (peste 5.400), Congresul
ENCATC (peste 1.200).
• Materialele video încărcate au cumulat 1.378 de
minute de vizionare.

FB (limba engleză)

• Followers 243 (1 ianuarie) – 320 (31 decembrie), o
creștere de 77 (31,68%).
• Aprecieri (like-uri) 241 (1 ianuarie) – 310 (31
decembrie), o creștere de 69 (28,63%).
• Numărul maxim de reach-uri atins a fost de 654.
• Impactul evenimentelor postate: Congresul ENCATC
(peste 1.200).
• Materialele video încărcate au cumulat 92 de minute
de vizionare.

Facebook (Revista Muzeelor)

• Followers 1662 (1 ianuarie 2018) – 1697 (31
decembrie 2018), o creștere de 35 (2,10%).

A
• Aprecieri (like-uri) 1660 (1 ianuarie 2018) – 1697 (31
decembrie 2018), o creștere de 37 (2,22%).
• Numărul maxim de reach-uri atins a fost de 529.

Newsletter

• Au fost emise 20 newsletter-e (cu o creștere de 9
newsletter-e).
• Abonați: 1414 (cu o creștere de 19 abonați), luând în
calcul pierderile suferite din cauza noilor politici GDPR.
• Categorii de abonați: manageri culturali, instituții publice
centrale și locale de cultură, ONG-uri, altă categorie.
• Rata medie anuală de deschidere: 20,14%.

A.4 Măsuri luate pentru
cunoaşterea categoriilor
de beneficiari
Așa cum reiese din toate analizele de mai
sus, categoriile de beneficiari direcți sunt situate
în marja profesioniștilor din domeniul culturii,
precum și a autorităților. INCFC nu are nevoie
de un studiu special pentru a determina aceste
categorii, întrucât ele sunt cartografiate și
studiate statistic prin metodele deja enunțate.
Toate categoriile de beneficiari identificate
prin analiza Stakeholders sunt deja targetate
și angajate de o manieră sau alta în activitățile
noastre. Putem spune că identificarea lor s-a
petrecut deja în anii precedenți, urmând ca
în perioada următoare să găsim modalități
de antrenare directă. Din păcate o strategie
de abordare sistemică, pe fiecare regiune de
dezvoltare și pe fiecare județ presupune o
politică asumată și de echipa de management

Website

• A fost continuată reorganizarea website-ului oficial al
INCFC.
• Site-ul a fost actualizat prin publicarea ultimelor studii și
cercetări, precum și activități generale și publicații.
• Formatul site-ului a început să fie fluidizat cu scopul de
a facilita accesarea informațiilor pe categorii: instituție,
formare, cercetare, traducători.
Un raport detaliat al prezenței INCFC în media audiovizuală,
scrisă și online găsiți în Anexa 1 Prezența INCFC în presa scrisă,
audiovizuală, online, calendarul evenimentelor organizate de
INCFC și în parteneriat cu alte instituții și organizații la prezentul
Raport de activitate.

Site vechi
(1 ianuarie-octombrie 2018)

Site nou
(octombrie-decembrie 2018)

• 21.106 useri
• 20.260 useri noi
• 38.023 sesiuni
• 1,80 număr de sesiuni per user
• 142.371 vizualizări de pagini
• 3,74 pagini/sesiune
• 2 min 54 sec durata sesiunii medii
––Proveniența utilizatorilor: România
(87,64%), SUA (1,94%), Franța (1,82%),
Regatul Unit (1,01%), Republica
Moldova (0,87%), Germania (0,78%),
Italia (0,70%), Spania (0,56%), Belgia
(0,35%), Canada (0,33%).
––Orașele de proveniență ale
utilizatorilor: București (41,28%), ClujNapoca (5,91%), Iași (4,54%), altele
(4,45%), Timișoara (3,74%), Brașov
(1,94%), Sibiu (1,88%), Craiova (1,82%),
Ploiești (1,71%), Constanța (1,61%).

• 12.651 useri
• 12.589 useri noi
• 24.259 sesiuni
• 1,92 număr de sesiuni per user
• 67.001 vizualizări de pagini
• 2,76 pagini/sesiune
• 2 min 47 sec durata sesiunii medii
––Proveniența utilizatorilor: România
(87,16%), SUA (2,19%), Republica
Moldova (1,54%), Italia (1,18%),
Germania (1,11%), Regatul Unit (1,3%),
Spania (0,96%), Franța (0,66%), Austria
(0,35%), Belgia (0,33%).
––Orașele de proveniență ale utilizatorilor:
București (39,96%), Cluj-Napoca
(7,84%), Iași (4,63%), altele (4,32%),
Timișoara (3,60%), Galați (3,26%),
Brașov (2,13%), Craiova (1,77%), Sibiu
(1,67%), Constanța (1,60%).

a Ministerului care va trebui să finanțeze studii aplicate pe fiecare regiune, coroborate cu serii de cursuri de specializare.
O asemenea strategie are nevoie de un angajament pe termen lung, lucru riscant în contextul schimbărilor foarte dese ale
ordonatorilor principali de credite la conducerea MCIN (din 2013 până în prezent ministerul a avut 9 miniștri).
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A.5 Grupurile-țintă ale activităților instituției (analiza stakeholderilor)

La nivel național, grupurile țintă ale activității INCFC reprezintă întregul sistem al autorităților locale care au în subordonare instituții
publice de cultură, rețeaua instituțiilor publice de cultură la nivel național, la care se adaugă organizații independente cu activitate
culturală și instituții de învățământ vocațional sau centre universitare. Ca target secundar și accidental apar în mod constant tot mai
mulți utilizatori individuali, persoane private care nu sunt din sfera Culturii, dar care devin tot mai interesați de zonele de intersecție
ale Culturii cu alte domenii sau sectoare ocupaționale sau sunt interesați de indicatori statistici și de analizele economice.
La nivel internațional, INCFC a reușit să se poziționeze ca sursă de informație structurată în domeniu prin traducerea și promovarea
studiilor, prin platformele de difuzare a informațiilor și prin cartografierea mai multor categorii de date agregate statistice. Din ce în ce
mai multe instituții europene și rețele culturale au accesat și utilizat datele de consum, dar și datele de pe site-ul www.culturadata.ro.
Vizibilitatea internațională a crescut exponențial prin acțiunile desfășurate în 2018 – Congresul Internațional ENCATC, Proiectul
UNESCO - CDIS, traducerea rapoartelor de cercetare și a Revistei Muzeelor.

18

A
În plus, caracterul transversal al culturii și contribuția acesteia ca element esențial al dezvoltării sociale fac ca întregul sistem
administrativ public (central și local) să interacționeze activ, să influențeze și să fie influențat de activitățile INCFC.
La nivel național, grupul poate fi împărțit în patru mari categorii de stakeholderi interdependenți:
a)
b)
c)
d)

Autorități centrale și locale (cu instituțiile subordonate);
Autorități și instituții din sistemul de învățământ / Formare;
Mediul de afaceri din zona privată antrenat în industrii creative;
Societatea civilă agregată în jurul activităților culturale cu scop social și cultural sau al celor care caută specializare /
respecializare / calificare în domeniul Culturii.

Legendă:
• MCIN – Ministerul Culturii și
Identității Naționale,
• MDRAP – Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice,
• MEN – Ministerul Educației
Naționale,
• ANCS – Autoritatea Națională
pentru Cercetare Științifică,
• MMJS – Ministerul Muncii și
Justiției Sociale,
• ANC – Autoritatea Națională
pentru Calificări,
• INS – Institutul Național de
Statistică,
• MT – Ministerul Turismului
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5.1. Grupul țintă al activității de cercetare – categorie formată în principal din persoanele aflate la
conducerea sau cel puțin la nivel de middle-management în următoarele instituții/organizații:
¾¾ Ministerul Culturii și Identității Naționale (autoritatea centrală căreia INCFC se subordonează și pentru care
programele și obiectivele INCFC sunt esențiale), la care se adaugă: Instituții publice de cultură subordonate la nivel
național (biblioteci, muzee și colecții, instituțiile de spectacole și concerte, așezăminte culturale, cinematografe
publice)
¾¾ 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)
¾¾ Comisiile de acreditare pentru Formare Profesională și Comisiile de acreditare a activităților de Cercetare.
¾¾ Autorități publice locale – Consilii Județene și Primării de municipii și orașe care au în subordine: Instituții
publice de cultură (cu interes pe cercetare și pe formare profesională)
¾¾ Universități (interesate în programele de cercetare și parteneri) care dețin: Centre de cercetare (cu sau fără
personalitate juridică din cadrul universităților), Biblioteci universitare
¾¾ Societatea civilă: Organizații neguvernamentale, Operatori independenți (firmele din sectoarele culturale și
creative), Uniuni profesionale de creatori, Sindicate profesionale

5.2. Grupul țintă al activității de formare – categorie formată din grupurile țintă ale programelor de
formare profesională:
¾¾ Personalul angajat în instituțiile enumerate mai sus care au nevoie de cursuri de specializare/calificare/
recalificare
¾¾ Studenți, masteranzi, doctoranzi în domeniul culturii în căutarea unor cursuri de perfecționare
¾¾ Specialiști independenți ce pot proveni din organizații neguvernamentale din domeniul culturii
¾¾ Persoane ce doresc să se reprofesionalizeze

A.6 Profilul beneficiarului actual
Caracterul interdisciplinar al activităților INCFC ilustrează un profil complex al beneficiarului actual; cele două
categorii de beneficiari clasificați în funcție de cele două activități de bază ale institutului (cercetare și formare) se
potențează reciproc.
Din 2018, la aceste categorii cunoscute, se adaugă noi categorii de beneficiari din alte țări din zonele sectoarelor
creative (nu neapărat culturale!) instituționale sau private, dar și profesioniști din domeniul culturii și al educației
care accesează cu predilecție studiile de pe site sau platformele interactive.

6.1. Beneficiarii activității de cercetare

Beneficiarii activităților de cercetare (studii / sondaje / statistici / conferințe / prelegeri / prezentări / publicații
tipărite și online) sunt toate instituțiile publice de cultură, indiferent de tipul de activitate specifică la care sunt
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încadrate conform legilor speciale. La acestea se adaugă personalul din mediul universitar
și academic de profil, dar și o parte a publicului interesat de date și/sau situații statistice
relevante.
Beneficiarii care apelează la studiile INCFC găsesc greu pe piață o sursă la fel de specific
destinată și targetată tipului lor de activitate. Efortul de comunicare și de diseminare a
studiilor și a cercetărilor a fost repede asimilat și din pricina existenței unor nevoi în spațiul
public, nevoi cărora INCFC a reușit să le iasă în întâmpinare.

Procentul cursanților
pe domenii în anul 2018

30%

Astfel, aproape fiecare manager de instituție publică își găsește în publicațiile INCFC
surse de informare pertinente în materie de consum sau infrastructură culturală.
Așa cum ne-am propus în ultima raportare pe 2017, în anul 2018 am făcut demersuri
în sprijinul implementării Marketingului cultural ca segment activ în toate categoriile de
instituții publice de cultură, atât prin publicațiile și analizele INCFC, cât și prin temele
abordate în cele 2 conferințe anuale - Conferința Managerilor Culturali – ediția a V-a și
a treia ediție la care participăm în calitate de coorganizator la Conferința de Marketing
Cultural pentru muzee – împreună cu Muzeul Municipiului București.

6.2. Beneficiarii activității de formare profesională
Anul 2018 nu a fost un an favorabil cursurilor de formare. În primul rând, pentru că
majoritatea acreditărilor au expirat succesiv pe parcursul anului și, deși am depus din timp
dosarele de reacreditare, atât Ministerul Educației, cât și Ministerul Muncii nu au organizat
sesiunile de acreditare stabilite prin legile speciale.

47%

23%

Patrimoniu cultural
Artele spectacolului
Management cultural

Această majoră afectare a întregii comunități de formatori ne pune în situația găsirii
unor strategii alternative pentru a evita pe viitor acest tip de disfuncțiuni care afectează
imaginea dobândită pe piața formării profesionale.
Programele de formare profesională se adresează tuturor celor care aleg o carieră în
domeniul cultural și a căror activitate necesită perfecționare, specializare sau atestare, dar
mai ales acelora care au deja o carieră în Cultură și caută să-și îmbunătățească abilitățile și
competențele.
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B. Evoluția profesională a instituției și propuneri
privind îmbunătățirea acesteia:
•

Cadrul normativ în care se desfășoară activitatea INCFC este stabilit prin OUG 72/2013 – modificată prin Legea 211/2016
și prin HG 1069/2013 – modificat la rândul lui abia în 2018 prin

•

HG nr. 475/2018 și HG nr. 779/2017.

•

În contextul modului rigid de abordare și al tendințelor de suprareglementare intruzivă (micro-management) practicate la
nivelul autorității, acest cadru normativ se datează destul de frecvent și nu poate ține pasul nici cu prevederile comunitare
și nici cu dezvoltarea instituțională.

•

Pe tot parcursul anului 2018 și până la data redactării prezentului raport, Institutul s-a confruntat și se confruntă cu
următoarele probleme:
¾¾ cu toate că INCFC a depus diligențele necesare (solicitări oficiale în scris, proiecte de hotărâri de guvern, întrevederi
cu reprezentanții MCIN etc.) la nivelul ordonatorului principal de credite în vederea exercitării rolului de autoritate
superioară, până la finele anului 2018, situația clădirilor aflate în administrarea INCFC nu a fost rezolvată;
¾¾ blocarea angajărilor și demisiile specialiștilor pierduți din pricina salarizării neatractive rămâne o constantă amenințare
pentru performanță, indiferent de metodologiile manageriale aplicate (mai ales în domeniul IT, unde în acest moment
funcționăm exclusiv cu colaboratori externi !);
¾¾ deși conform Proiectului de Management 2017-2022 activitatea științifică de cercetare și formare trebuia să aibă o
creștere de cel puțin 25% față de activitățile precedente, finanțarea aprobată pentru anul 2018 a impus o severă
reconsiderare a priorităților și o replanificare, sau chiar eliminare a unor proiecte majore care dau identitatea instituțională
a INCFC (ex.: pe parcursul anului 2018 s-a putut organiza o singură conferință de nivel internațional și aceea doar pentru
că s-au acordat fonduri de la Programul Centenar…).
¾¾ Angajații INCFC nu au putut beneficia de cursuri de formare și nici de participări la conferințe științifice internaționale,
în afara celor de la sediu;
¾¾ Îngrădirea investițiilor necesare din punct de vedere hardware și software care să asigure o prelucrare performantă a
datelor colectate, date pe care INCFC are obligația de a le colecta și actualiza permanent.

B.1 Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la
nivel național și la strategia culturală a autorității
Prin actele normative generale și interne, INCFC are competențe și sarcini privind cercetarea fundamentală (statistică) și
cercetarea aplicată în domeniul Culturii, precum și formarea / specializarea profesională în Sectorul ocupațional menționat.
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În plus, INCFC este obligat să fundamenteze și să propună cadrul strategic armonizat cu
întreg cadrul european. „Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național
pentru perioada 2014-2020” a fost un document elaborat în 2013 de către fostul centru de
cercetare în cultură, document preluat în documentele europene, chiar dacă nu a fost oficializat
printr-o hotărâre de guvern. În anul 2016, s-a făcut o revizuire a acestui document, revizuire
care a rămas la nivel de document de lucru, neconsultat public și neasumat de minister. În
lipsa altor prevederi naționale, alte state în situații similare au luat ca repere strategice cadrul
general european și strategiile europene pentru care s-au semnat acorduri.
Toate programele și proiectele desfășurate în 2018 au urmărit armonizarea cu cadrul general
european (Anul European al Patrimoniului EYCH 2018, Strategia 21, Direcțiile promovate de
Europa Creativă, armonizarea indicatorilor statistici, încurajarea sectoarelor culturale și creative,
Tinerii și cultura tinerilor etc), direcții la care s-a dăugat Centenarul Marii Uniri.
Pentru marcarea Centenarului, INCFC a pregătit și realizat 3 proiecte de anvergură:
¾¾ Barometrul de consum cultural – Cultura în prag de Centenar: identitate, patrimoniu și
practici culturale – sondaj și analize efectuate încă din 2017, raportul și publicația fiind
realizate în 2018
¾¾ Invitarea la București a Congresului celei mai mari rețele de management și politici
culturale ENCATC – ediția 26 - (proiect descris pe larg la secțiunea E a prezentului Raport)
¾¾ Patrimoniu pentru următorul secol – un proiect destinat tinerilor pentru conștientizarea
patrimoniului național – un manual online de patrimoniu destinat elevilor de liceu și
o campanie de stopare a vandalizării patrimoniului construit (detalii la secțiunea E a
prezentului Raport).
De asemenea, pe parcursul anului 2018, INCFC și managerul în exercițiu au contribuit
la pregătirea materialelor și a reprezentării în comisiile de Afaceri Culturale, Audiovizual,
Patrimoniu și Sectorare Culturale și Creative pentru PRES.RO 2019 – Președinția României la
Consiliul Uniunii Europene.
În Raportul anterior menționam de asemenea intenția de a pregăti terenul pentru studii și
analize necesare desfășurării și raportării CEC Timișoara 2021, dar acest demers nu a constituit
o prioritate pentru conducerea MCIN în 2018.
Pentru perioada următoare, agenda strategică a INCFC conține:
¾¾ pregătirea și documentarea pentru următorul cadru strategic – Strategia culturală
2021-2027
¾¾ Pregătirea pentru monitorizarea comunicării la nivel național și studii de consum pentru
Capitala culturală Timișoara 2021
¾¾ Armonizarea cadrului pentru formare profesională.
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B.2 Orientarea activității profesionale către beneficiari
Baza de potențiali beneficiari ai programelor de formare profesională la nivel național este extrem de mare, fiind constituită nu
numai din angajații celor aproximativ 12.500 instituții publice de cultură, la nivel național, reprezentând peste 25.000 de angajați
activi1, ci și o categorie în creștere, de operatori culturali independenți.
Pentru beneficiarii studiilor și cercetărilor statistice elaborate de INCFC nu se poate realiza o monitorizare exhaustivă întrucât ele au
fost solicitate de aproape toate autoritățile locale din țară, managerii de instituții, organizații culturale și de public interesat. Majoritatea
publicațiilor au fost diseminate în cadrul evenimentelor de lansare și a Conferințelor Naționale dedicate Managerilor Culturali.
Toate studiile sunt disponibile în format electronic pe www.culturadata.ro și sunt consultate periodic de profesioniști. Beneficiarii
activității de cercetare și modalitatea în care aceștia pot utiliza studiile se regăsesc în cadrul fiecărui proiect prezentat la secțiunea
E) a prezentului Raport.

B.3 Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse
Direcțiile de acțiune sunt în mod particular în cazul INCFC canalizate pe cele două tipuri de activitate : cercetare și formare.
Pentru Cercetare, în 2018 ne-am concentrat pe colectarea informațiilor, pe cartografierea mediului cultural din România
(infrastructură, personal specializat, obiective de patrimoniu, cifre de consum etc,), dar și pe asumarea unui rol activ în elaborarea,
și formularea metodologiilor de implementare a strategiilor și politicilor pentru cultură, sau armonizarea legislației specifice.
Din perspectiva formării și specializării personalului existent avem încă probleme de sistem generate de lipsa unor analize
aplicate pe domenii de activitate, analize pe care le putem aborda doar cu ajutorul celor două ministere de linie, respectiv Ministerul
Educației și cel al Muncii. Până la acest moment am identificat doar o lipsă de legătură între COR, statutul unor ocupații, standardele
lor ocupaționale și nivelurile acreditate de pregătire prin formele de învățământ existente.
O altă direcție importantă de acțiune enunțată și menținută pe toată perioada, de la asumarea mandatului de management
și până în prezent, a fost aceea de a construi o interfață pentru politicile publice sectoriale, generate de autoritatea centrală în
folosul autorităților locale, al instituțiilor și al organizațiilor culturale, precum și pentru a oferi o platformă de comunicare.
Acest lucru s-a făcut atât prin cercetare, cât și prin programele de formare sau prin activitățile de armonizare a profesiilor.
Specializarea și identitatea propusă pentru INCFC a presupus o creștere a organizației, combinată cu cheltuirea prudentă a
fondurilor alocate, dar și parteneriate de durată cu instituții de prestigiu care să legitimeze și să susțină cercetarea și formarea
într-un domeniu care nu va putea valorifica totdeauna datele obținute.
Dacă în anul precedent puneam accent pe un management participativ, începând cu a doua jumătate a anului 2018 am început
trecerea la un management prin obiective (MBO), care poate face față mai ușor condiționărilor externe negative de care am vorbit.
MBO este o modalitate sistematică pentru atingerea scopurilor dorite, ajută la planificarea programelor și a proiectelor,
favorizează o integrare a activităților pe verticala și pe orizontala sistemului de management și poate identifica mai rapid limitările
organizaționale.
1 Cifră aproximativă statistic întrucât nu există date suficiente departajate pe categorii profesionale.
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În esență, managementul prin obiective este o metodă relativ flexibilă care poate rezolva
o activitate dependentă de cerințele unei piețe incipiente, dar care poate implementa și o
mai bună responsabilizare a angajaților.
Principalele direcții de acțiune pentru îndeplinirea misiunii au fost, conform planului de
management:

1. la nivelul activității de cercetare:
¾¾ dezvoltarea și consolidarea unor baze de date privind infrastructura culturală pe
tipuri de domenii/sub-domenii de activitate;
¾¾ armonizarea indicatorilor specifici, relevanți pentru cultură în colaborare cu
organismele naționale abilitate (INS);
¾¾ identificarea și cartografierea Sectoarelor Culturale și Creative;
¾¾ armonizarea documentelor referitoare la strategiile culturii;
¾¾ studii de consum pentru verificarea eficacității ofertei.

2. la nivelul formării profesionale continue:
¾¾ programe mai aplicate de formare/specializare pentru sectorul cultural pe arte
și patrimoniu;
¾¾ elaborarea unor standarde ocupaționale și introducerea în COR a unor profesii
din sfera culturală.

3. la nivelul managementului instituțional:
¾¾ orientarea spre un management în care primează coerența obiectivelor în
procesul de management: fiecare activitate trebuie să fie consecventă misiunii și
obiectivelor propuse, fapt ce va fi urmărit deopotrivă în procedurile manageriale
și în activitatea angajaților;
¾¾ consolidarea funcției de reprezentare - alături de aceste obiective manageriale
punctuale, în 2018 INCFC și-a asumat misiuni de reprezentare în cadrul Președinției
României la Consiliul Uniunii Europene, continuarea reprezentării în Consiliul Europei
(Comisia CDCCP – Cultural Committee for Heritage), precum și realizarea noului profil
de țară pentru noua platformă COMPENDIUM – Cultural Policies & Trends;
¾¾ Perfecționare continuă și inovare: învățarea continuă este fundamentală în
evoluția fiecărei persoane. Inventivitatea și inovarea trebuie încurajate ca factori
și stimuli ai progresului și, mai ales, definirea laturii unice a instituției.
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C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri
de restructurare și /sau de reorganizare, pentru mai
buna funcționare, după caz
C.1 Măsuri de organizare internă
Reglementări interne

Măsuri

Adoptarea măsurilor necesare
bunei desfășurării a activității
instituției, în noul cadru
organizatoric, în scopul
îndeplinirii obiectivelor
și atribuțiilor asumate
(reorganizare parțială și
reîncadrarea personalului în
conformitate cu prevederile
Legii cadru nr. 153/2017)

• modificarea statului de funcții, în acord cu noile modificări și completări ale actelor normative de
funcționare și organizare (OMCIN nr. 2089/15.02/2018);
• continuarea demersurilor de scoatere la concurs a posturilor vacante aflate la nivelul INCFC, conform
art. 14 din OUG nr. 90/2017;
• pentru recuperarea și întreținerea capacității de muncă a personalului salarial, managerul Institutului
a acordat, în limita sumelor prevăzute în buget pentru această destinație, în perioada 01.07.201730.11.2018, vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.

Evaluarea personalului

Decizii ale Managerului

26

• evaluarea personalului, ținând cont de dispozițiile deciziei nr. 45/05.03.2018 cu privire la evaluarea
anuală a personalului contractual din cadrul INCFC.
Aceste decizii au privit:

• încadrarea personalului, sancționarea abaterilor disciplinare, încetarea raporturilor de muncă, stabilirea unor
comisii pentru diferite activități îndeplinite pentru buna funcționare a instituției etc.;
• aprobarea tarifelor de participare, respectiv a tarifelor de evaluare pentru programele de formare
profesională și activitățile de evaluare organizate de Institut, în anul 2018;
• modificarea componenței Comisiei pentru stabilirea remunerațiilor acordate autorilor/ titularilor
drepturilor de autor pentru cesiunea drepturilor de autor;
• completarea componenței Consiliului administrativ al INCFC, conform OMC nr. 2668/2014, cu modificările
și completările ulterioare;
• modificarea componenței Consiliului Științific al Institutului, (OMCIN nr. 2044/29.01.2018, OMCIN
nr. 2209/27.03.2018);
• aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanță;
• aprobarea Regulamentului general pentru protecția datelor cu caracter personal;
• desemnarea persoanei responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
• continuarea demersurilor necesare inițiate la nivelul ordonatorului principal de credite cu privire la
identificarea unei strategii procesuale optime ce poate fi urmată de către Institut în litigiul Bogdan
Năstase vs INCFC (pretenții pentru lipsa de folosință a suprafeței de teren de 911 mp);
• asigurarea instructajului periodic privind securitatea și sănătatea în muncă, precum și desemnarea
echipei de acordare a primului ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
• instruirea personalului în domeniul situațiilor de urgență, asigurarea instructajului cu privire la măsurile
generale de prevenire a incendiilor (lucrul cu foc deschis și alte lucrări periculoase), stabilirea modului de

C
Reglementări interne

Măsuri

organizare și a responsabilităților pentru apărarea împotriva incendiilor și în situații de urgență, măsuri
speciale de apărare împotriva incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de sezon rece sau
caniculare și secetoase, măsuri privind căile de acces, evacuare și intervenție, măsuri privind reglementarea
fumatului, măsuri privind planificarea exercițiilor și a controalelor privind modul de acțiune în caz de urgență
(incendiu, cutremur), instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor, precum și modul de gestionare a deșeurilor
și ambalajelor consumabile;
• aprobarea Comisiei de evaluare a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcțiune a bunurilor
cu durata de funcționare depășită, a Comisiei de licitație pentru valorificarea bunurilor propuse pentru
scoaterea din funcțiune, precum și a Comisiei de scoatere din funcțiune a bunurilor cu durata de
funcționare depășită și casarea bunurilor cu durata de funcționare depășită;
• scoaterea la concurs a posturilor vacante, în conformitate cu legislația aplicabilă;
• acordarea sporului pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă, în cotă de 15% din salariul
de bază deținut la nivelul lunii noiembrie 2018, pentru timpul efectiv lucrat în condițiile respective,
personalului salarizat din cadrul Institutului, începând cu data de 07.12.2018.
Transparență decizională

Controlul intern managerial

• desemnarea persoanei responsabile cu îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor instituției pe
linia informării și relațiilor publice, conform prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
• asigurarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției și raportarea stadiului
de implementare a măsurilor prevăzute de Planul de integritate al instituției, conform prevederilor HG
nr. 583/2016.

Pe parcursul anului 2018, la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, s-au
elaborat și/sau aprobat următoarele modificări/completări de regulamente/proceduri/decizii etc.,
aferente desfășurării activităților generale și specifice (reglementări interne):

• aprobarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Institutului;
• aprobarea Programului de dezvoltare SCIM 2019;
• desemnarea unui grup de lucru intern având ca obiect implementarea legislației europene privind
protecția datelor cu caracter personal (GDPR) – s-au elaborat proiectul „Politicii generale privind
protecția datelor cu caracter personal (GDPR)”, ce urmează a fi analizat și aprobat, și Procedura de
analiză a interesului legitim și Formularul pentru analiza interesului legitim;
• actualizarea componenței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial;
• actualizarea listei responsabililor cu riscurile la nivelul fiecărui compartiment din cadrul Institutului;
• întocmirea Procedurii de sistem privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul INCFC;
• actualizarea Procedurii de sistem privind arhivarea documentelor în cadrul INCFC;
• întocmirea Procedurii operaționale privind Organizarea și desfășurarea activităților de secretariat la
nivelul INCFC;
• actualizarea Procedurii operaționale privind realizarea programelor de formare profesională;
• actualizarea Procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea examenelor de traducători;
• actualizarea Procedurii operaționale privind consilierea etică a angajaților Institutului;
• actualizarea Procedurii operaționale privind stabilirea proiectelor de cercetare culturală care vor face
parte din programul minimal anual;
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• analiza și evaluarea riscurilor pentru fiecare compartiment și completarea Registrului riscurilor la
nivelul INCFC;
• analiza stadiului realizării Programului de dezvoltare aprobat pentru anul 2018 ;
• elaborarea Programului de dezvoltare aprobat pentru anul 2019;
• revizuirea fișelor de post pentru activitățile specifice (cercetarea și formarea profesională);
• autoevaluarea SCIM în cadrul fiecărei structuri organizatorice;
• monitorizarea funcționării SCIM în cadrul fiecărei structuri organizatorice.
Auditul intern

• În anul 2018, Compartimentul audit public intern din cadrul INCFC a efectuat 2 misiuni de audit intern
de asigurare, din care una planificată cu tema „Evaluarea controlului intern în activitățile de studii,
cercetări, analize și documentare” și o misiune de audit ad-hoc dispusă de organul ierarhic superior –
Compartimentul audit public intern din cadrul MCIN, având ca temă „Modul de gestionare a patrimoniului
public și privat al statului și de reflectarea acestuia în documentele de sinteză și în inventarul centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului”.

C.2 Propuneri privind modificarea reglementărilor interne
Pe parcursul anului 2018 s-au depus mai multe propuneri și solicitări de modificare a unor acte normative incidente și/sau conexe
activităților generale și specifice ale Institutului:

1. Continuarea demersurilor inițiate cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1069/2013 privind
înființarea, organizarea și funcționarea lnstitutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 211/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea
unor instituții publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, fiind aduse modificări și completări foarte importante cu privire
la statutul și atribuțiile Institutului (HG nr. 475 din 28 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1069/2013 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală);
2. Continuarea demersurilor necesare privind definitivarea procedurii de transfer a imobilelor aflate în administrarea INCFC,
proprietate publică și privată a statului, către Ministerul Culturii și Identității Naționale/alte instituții cu necesar în acest
sens, și elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern având ca obiect trecerea unor imobile aflate în administrarea INCFC
din domeniul public în domeniul privat al statului;
3. Înaintarea către ordonatorul principal de credite a datelor necesare modificării datelor de identificare și actualizarea valorilor
de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea INCFC-ului;
4. Semnalarea ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea reglementării unei erori produse pe circuitul de
avizare a proiectului de hotărâre de Guvern – ulterior HG nr. 779/2017, privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în
domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale în administrarea Institutului Național
pentru Cercetare și Formare Culturală și pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1069/2013 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală;
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5. Înaintarea către ordonatorul principal de credite a propunerii privind modificarea
ordinului nr. 2232/2012 pentru aprobarea Regulamentului, organizarea și desfășurarea
examenului de obținere a certificatelor de traducător în și din limbi străine (OMCIN
nr. 2212/27.03.2018);
6. Propunere de completare a Ordinului nr. 2247/27.04.2017 prin care INCFC a fost
desemnat pentru a face parte din Asociația Compendium of Cultural Policies and Trends
in Europe. (vezi Glosarul legislativ).

C.3 Sinteza activității organismelor colegiale de
conducere
În conformitate cu prevederile OUG 189/2008 privind managementul instituțiilor publice
de cultură, cu modificările și completările ulterioare și HG 1069/2013 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, Ordinului
nr. 2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, atât Consiliul de specialitate/Științific, cât și
Consiliul Administrativ sunt organisme colegiale cu rol consultativ.
Consiliul Administrativ, funcționează în baza deciziei managerului, conform Regulamentului
de Organizare și Funcționare și legislației în vigoare.
Consiliul administrativ se întrunește trimestrial, în ședințe ordinare, sau ori de câte ori este
necesar, în ședințe extraordinare, la propunerea managerului.
În anul 2018, la nivelul Consiliului administrativ au avut loc 4 ședințe, în vederea dezbaterii,
revizuirii și avizării/aprobării următoarelor decizii:
¾¾ verificarea implementării măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, conform Deciziei
nr. 99/06.11.2017,
¾¾ desemnarea responsabililor de dosar pentru fiecare program/proiect inclus în
programul minimal,
¾¾ realizarea analizei sarcini-atribuții-activități/angajat în urma reorganizării parțiale,
¾¾ modificarea și completarea formularului de înscriere la cursurile de formare
profesională,
¾¾ analiza graficului de măsuri recomandate de auditul intern,
¾¾ suspendarea activități de atestare în domeniul monumentelor istorice, după apariția
HG 475/2018,
¾¾ stadiul litigiilor și soluțiile pentru închiderea corectă a proceselor moștenite,
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¾¾ protecția datelor cu caracter personal,
¾¾ organizarea Congresul Internațional ENCATC,
¾¾ modificarea site-ului INCFC,
¾¾ raportarea activității desfășurate în anul 2018,
¾¾ planificarea proiectelor și a programelor pentru 2019.
În vederea asigurării unui climat transparent față de deciziile luate la nivelul conducerii INCFC, de cele mai multe ori, la ședințele
Consiliului administrativ au fost invitați și angajați/colaboratori ai Institutului, cu rol însemnat în activitatea curentă a instituției.
Consiliul Științific are misiunea de a elabora strategia și programele proprii de cercetare ale Institutului, precum și luarea măsurilor
necesare pentru realizarea acestora, și este alcătuit din minimum 5 membrii și maximum 9 membri (personalități culturale, cu grad
profesional de cercetător științific gradul I sau profesor universitar). Consiliul de specialitate se întrunește de două ori pe an, în ședințe
ordinare, sau ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la propunerea managerului.
Componența actuală a Consiliului Științific, aprobată prin OMCIN nr.2209/27.03.2018:
a)
b)

Conf.univ.dr. Carmen CROITORU, Manager INCFC – Președinte;
prof.univ.dr. Doina BANCIU, Facultatea de Litere, Universitatea din București – Membru reprezentant al Ministerului Culturii
și Identității Naționale
c) prof.univ.dr. Dumitru BORȚUN, Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative
d) prof.univ.dr. Alecxandrina DEACONU, Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București – Membru
e) prof.univ.dr. Petre MORTU, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București - Membru.
f) prof.univ.dr. Delia MUCICĂ, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București - Membru
g) prof.univ. dr. Aurelia CORBEANU, Vicepreședinte executiv al Uniunii Teatrale din România – Membru
h) prof.univ.dr. Valentin COJANU, Academia de Studii Economice București – Membru
prof.univ.dr. Vintilă MIHĂILESCU – Facultatea de Comunicare și Relații Publice, Școala Națională de Studii Politice și
i)
Administrative - Membru;
În conformitate cu Decizia nr. 61/27.03.2018, d-na. Manuèle DEBRINAY-RIZOS (cetățean francez) a fost numită Membru de onoare
al Consiliului Științific al INCFC.

C.4 Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri,
evaluare, promovare, motivare/sancționare)
C.4.1 Situația posturilor
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a funcționat în anul 2018 având la bază un număr de 41 posturi,
dintre care 5 funcții de conducere și 36 funcții de execuție, și o structură organizatorică formată din 1 direcție generală, 4 servicii și
18 compartimente, conform Ordinului nr. 2668/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului
Național pentru Cercetare și Formare Culturală, cu modificările și completările ulterioare, și statului de funcții valabil de la data de
01.01.2018 (OMCIN nr. 2089/15.02.2018).
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În 2018, Institutul a inițiat procesul de reorganizare parțială, cu următoarea structură
(conform prevederilor cuprinse în Glosarul legislativ):
Structura înaintea reorganizării

Structura după reorganizare

Funcții de conducere

8

5

Funcții de execuție
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C.4.2 Concursuri
Pe parcursul anului 2018, la nivelul Institutului, s-au organizat următoarele concursuri
pentru ocuparea posturilor vacante:
a)

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Documentarist, Gradul I (S), în cadrul
Serviciului Formare – Compartimentul administrare cursuri din cadrul Institutului,
organizat în perioada 21.11.2018-24.12.2018;

b)

Concurs pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu, gradul II (S), în
cadrul Serviciului Proiecte Europene, Logistică, IT, organizat în perioada
21.11.2018-24.12.2018.

C.4.3 Evaluarea și promovarea personalului contractual
În perioada 05.03.2018-30.03.2018, s-a realizat evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale personalului contractual din cadrul Institutului, pentru perioada 01.01.201731.12.2017, în conformitate cu: dispozițiile deciziei managerului INCFC nr. 45/05.03.2018,
prevederile OMCIN nr. 2093/15.02.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale personalului contractul din cadrul aparatului
propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale, precum și din cadrul unităților care
funcționează în subordinea ori în coordonarea acestuia.
Luând în considerare gradul de realizare a obiectivelor individuale stabilite, notarea
criteriilor de evaluare a performanței profesionale individuale, precum și recomandările /
propunerile formulate de evaluatori cu privire la necesitățile de formare profesională pentru
perioada următoare, calificativul general al Institutului, stabilit ca medie aritmetică a notelor
obținute, cuprins între 4,01 și 5,00, atinge nivelul maxim (foarte bine).
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C.4.4 Alte tipuri de decizii în relația cu personalul
Pe parcursul anului 2018, la nivelul INCFC s-au aplicat următoarele măsuri:
• Încetarea rapoartelor de muncă pentru funcțiile:
Nr./data
contract

Funcție angajat

Data încetării
activității

Observații

13/12.01.2016

Cercetător științific
gradul I (S)

01.08.2018

Contract individual de muncă încetat în temeiul
art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicat, cu achitarea tuturor drepturilor
salariale cuvenite până la acea dată.

18/13.07.2016

Cercetător științific
gradul II (S)

15.09.2018

Contract individual de muncă încetat în temeiul
art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicat, cu achitarea tuturor drepturilor
salariale cuvenite până la acea dată.

14/14.01.2016

Cercetător științific
gradul II (S)

01.10.2018

Contract individual de muncă încetat în temeiul
art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicat, cu achitarea tuturor drepturilor
salariale cuvenite până la acea dată.

04/04.05.2005

Referent de
specialitate gradul
I (S)

01.10.2018

Contract individual de muncă încetat în temeiul
art.55 lit.b) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii,
republicat, cu achitarea tuturor drepturilor
salariale cuvenite până la acea dată.

• Suspendarea rapoartelor de muncă pentru funcțiile:
Funcție angajat

Perioada
suspendării
activității

14/14.01.2016

Cercetător științific
gradul II (S)

15.07.201701.05.2018

Contract individual de muncă suspendat în
temeiul art.54 din Legea nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicat

18/13.07.2016

Cercetător științific
gradul II (S)

15.09.201715.09.2018

Contract individual de muncă suspendat în
temeiul art.54 din Legea nr. 53/2003 - Codul
Muncii, republicat

Nr./data
contract
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C.5 Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului
instituției; îmbunătățiri / defuncționalizări ale
spațiilor
Imobilele (clădiri și terenuri) aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală sunt prezentate în Anexa nr. 2 – Terenuri și clădiri aflate în patrimoniul INCFC.
În anul 2018, INCFC a luat următoarele măsuri pentru gestionarea patrimoniului
instituției:
a)

continuarea demersurilor necesare privind definitivarea procedurii de transfer a
imobilelor aflate în administrarea INCFC, proprietate publică și privată a statului,
către Ministerul Culturii și Identității Naționale/alte instituții cu necesar în acest
sens, și elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern având ca obiect trecerea unor
imobile aflate în administrarea INCFC din domeniul public în domeniul privat al
statului (depunere memorandum, întruniri cu reprezentanții ordonatorului principal
de credite, propunere hotărâre de Guvern etc.);

b)

înaintarea către ordonatorul principal de credite a datelor necesare modificării
datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile
aflate în domeniul public al statului și în administrarea INCFC-ului;

c)

semnalarea ordonatorului principal de credite cu privire la necesitatea reglementării
unei erori produse pe circuitul de avizare a proiectului de hotărâre de Guvern – ulterior
HG nr. 779/2017 – privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul
public al statului din administrarea Ministerului Culturii și Identității Naționale
în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și
pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală;

d)

Institutul a procedat la realizarea documentației cadastrale aferente imobilului aflat
în proprietatea publică a statului, situat în București, Intr. Iulia Hașdeu, sector 1, și
la înregistrarea documentației cadastrale la OCPI - procedură în curs de validare;

e)

Institutul a procedat la completarea și comunicarea formularului P4000, conform
reglementărilor legale în vigoare (valoarea contabilă netă a bunurilor imobile
proprietatea privată a statului din formularul P4000 corespunde cu valoarea
contabilă netă a bunurilor imobile aferente domeniului privat al statului din situațiile
financiare anuale).
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C.6 Măsuri luate în urma controalelor, verificării / auditării din partea
autorității sau a altor organisme de control în perioada raportată
Compartimentul de audit intern este funcțional la nivelul Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală din data de
06.06.2016 (după ocuparea postului de auditor prin concurs).
În anul 2018, Compartimentul audit public intern a efectuat 2 misiuni de audit intern de asigurare, din care una planificată cu tema
„Evaluarea controlului intern în activitățile de studii, cercetări, analize și documentare” și o misiune de audit ad-hoc dispusă de organul
ierarhic superior-Compartimentul audit public intern din cadrul MCIN, având ca temă „Modul de gestionare a patrimoniului public și
privat al statului și de reflectarea acestuia în documentele de sinteză și în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al
statului”.
Se face mențiunea că obiectivele misiunii de audit ad-hoc au fost stabilite de Compartimentul audit public intern din cadrul
MCIN, conform Deciziei Curții de Conturi a României.
În ambele misiuni s-au analizat aspecte privind modul în care s-a implementat și funcționează sistemul de control intern
managerial în cadrul INCFC, conform prevederilor OG nr. 119/1999 și OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entităților publice, s-au făcut constatări, s-au identificat cauze și consecințe ale unor neconformități și s-au
emis recomandări pentru eliminarea unor neconformități, diminuarea unor riscuri, dintre care unele au fost implementate până la
finele anului 2018, restul având termene în semestrul I 2019.
În cazul celor 2 misiuni de audit, una dintre cauzele majore ale neîndeplinirii unor criterii generale ale standardelor controlului
intern managerial și a unor atribuții se referă la lipsa de personal angajat, 23 din totalul de 41 (56%), prin subdimensionarea unor
structuri organizatorice.
Recomandările și soluțiile propuse în cadrul misiunii de audit ad-hoc ce privesc modul de gestionare a patrimoniului public al
statului vizează activități și decizii ale ordonatorului principal de credite – MCIN, în patrimoniul căruia se află bunurile, respectiv:
¾¾ urgentarea finalizării proiectului de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea Inventarului centralizat al statului aprobat
prin HG nr. 1705/2006, cu modificări și completări ulterioare, cu valorile de inventar ale tuturor activelor, conform
rapoartelor de evaluare efectuate și înregistrate în evidența contabilă a INCFC;
¾¾ finalizarea urgentă a proiectelor de Hotărâri de Guvern în vederea transferului bunurilor de natura terenurilor și clădirilor
proprietatea publică și privată a statului date în administrarea INCFC, către alte instituții de cultură din sistemul MCIN,
demersuri inițiate încă din 2014;
¾¾ preluarea și soluționarea cât mai urgentă de către Ministerul Culturii și Identității Naționale a tuturor litigiilor privind
construcțiile (Vilele nr. 14, 15, 16, magaziile/spălătoria) din Sinaia, str. George Enescu nr. 21, jud. Prahova, aflate pe terenul
proprietate privată a dlui Bogdan Năstase, semnalate în multipla corespondență adresată ordonatorului principal de
credite.
În perioada 30.07.2018-03.08.2018, Curtea de Conturi București a efectuat verificarea modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse prin Decizia nr.99/06.11.2017 (în perioada 11.09.2017-13.10.2017 Institutul Național pentru Cercetare și Formare
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Culturală a fost supus unui control din partea Curții de Conturi a României – Camera de
Conturi București).
În urma verificărilor realizate, s-au constat următoarele:

1. Măsura nr. 1 – Implementarea tuturor standardelor de control intern managerial,
precum și monitorizarea sistemului de control intern și a elementelor sale, conform
prevederilor OSGG nr. 400/2015, astfel încât acesta să funcționeze eficient – a fost
implementată integral;
2. Măsura nr. 2 – Organizarea și efectuarea inventarierii în anul 2017, a tuturor
elementelor patrimoniale, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2861/2009 – a
fost implementată integral;
3. Măsura nr. 3 – Efectuarea cercetării administrative pentru analizarea cauzelor și
a împrejurărilor care au condus la plata sumei de 48.747 lei stabilite de instanțele
judecătorești în sarcina institutului - a fost implementată integral;
4. Măsura nr. 4 – Întocmirea documentației cadastrale și întreprinderea demersurilor
legale în vederea înscrierii în cartea funciară a celor 6 imobile, Vila 14, Vila 15, Vila
16, 2 magazii și imobilul situat in București, Intr. Iulia Hașdeu – a fost implementată
integral;
5. Măsura nr. 5 – Analizarea economicității și eficienței utilizării fondurilor publice și
administrării patrimoniului, inclusiv a modului de exploatare a imobilelor aflate în
administrare, astfel încât să respecte principiile bunei gestiuni financiare în utilizarea
fondurilor publice, precum și în ceea ce privește maximizarea veniturilor proprii – a
fost implementată integral;
6. Măsura nr. 6 – Extinderea verificărilor asupra plăților efectuate către colaboratori, de
la articolele 20.16 - Studii și cercetări și 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
– a fost implementată integral.
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D. Evoluția situației economicofinanciare a instituției
Situațiile financiare constituie sursa de informație cea mai sistematică și mai completă
pentru activitatea de analiză, conducere și control. În același timp, dat fiind faptul că ele
reflectă modul de cheltuire și utilizare a resurselor financiare, reprezintă o sursă importantă
de date și pentru imaginea generală a eficienței managementului.
INCFC este o instituție publică cu personalitate juridică,
ce posedă un ansamblu de bunuri corporale și necorporale
necesare desfășurării activității social-economice, bunuri
din a căror utilizare și gestionare rezultă drepturi și obligații
cu valoare economică. Cuantificarea patrimoniului, atât la
nivel global, cât și la nivel structural, se realizează prin bilanț
contabil. Bilanțul evidențiază în etalon monetar echilibrul
dintre bunurile economice și sursele lor de finanțare, precum
și rezultatele activității.
Contabilitatea Institutului este condusă potrivit Legii
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu respectarea
principiului prudenței și continuității și a regulilor și metodelor
contabile prevăzute de reglementările în vigoare și este
bazată pe contabilitatea angajamentelor, cu respectarea
OMFP nr. 4160/2015 privind modificarea și completarea
unor reglementări contabile, și ORDIN nr. 3809 din 18
decembrie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018.
Elementele prezentate în situația financiară anuală
sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu principiile
generale prevăzute:

1. Principiul continuității activității - entitatea își desfășoară activitatea pe baza
principiului continuității activității.
2. Principiul permanenței metodelor - politicile contabile și metodele de evaluare sunt
aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
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3. Principiul prudenței.
3.1. La întocmirea situației financiare anuale, recunoașterea și evaluarea au fost realizate pe o bază prudentă, și anume:
a)

în contul de profit și pierdere a fost inclus numai excedentul / deficitul realizat la data bilanțului;

b)

sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă
acestea devin evidente numai între data bilanțului și data întocmirii acestuia;

c)

sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit.

Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama conturilor de cheltuieli,
indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.
Activele și veniturile nu sunt supraevaluate, iar datoriile și cheltuielile, subevaluate.

4. Principiul contabilității de angajamente.
Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu
pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în
situațiile financiare ale perioadelor aferente.
S-a ținut cont de veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății
cheltuielilor. Astfel, se vor evidenția în conturile de venituri și creanțele pentru care nu a fost întocmită încă factura (contul
418 „Clienți - facturi de întocmit”). În toate cazurile, înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor
care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de însoțire a mărfii, situații de lucrări etc.).

5. Principiul intangibilității - Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu
bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.
6. Principiul evaluării - Componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.
7. Principiul necompensării - Orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri
și cheltuieli este interzisă. Toate creanțele și datoriile au fost înregistrate distinct în contabilitate, pe bază de
documente justificative, oferindu-se astfel o imagine fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate
cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni.
Situațiile financiare anuale se compun din:
¾¾ bilanț,
¾¾ contul de rezultat patrimonial,
¾¾ situația fluxurilor de trezorerie,
¾¾ contul de execuție a bugetului – Venituri,
¾¾ contul de execuție a bugetului – Cheltuieli,

¾¾ situația modificărilor în structura activelor nete
/ capitalurilor proprii,
¾¾ anexe la situațiile financiare care includ politici
contabile și note explicative, proces verbal de
inventariere.
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INCFC întocmește trimestrial și anual situații financiare în care se reflectă situația patrimoniului, rezultatele activității și execuția
bugetului de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare sintetizează indicatori de bază ai activității contabile, statistice și tehnic operative
și au caracter unitar din punctul de vedere al structurii și conținutului.

D.1 Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu
bilanțul contabil al perioadei raportate
D.1.1 Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli
Evoluția bugetului de venituri și cheltuieli al INCFC pentru perioada raportată este ilustrată în tabelul de mai jos, informații din
care putem concluziona următoarele:
¾¾ Implementarea proiectelor în cadrul Programului managerial a fost realizat în proporție de 99,80%.
Denumire indicator

Buget anual inițial
(LEI)

Influențe buget
anual

Buget anual final
(LEI)

Pondere influențe
%

Influența proiect
management în
buget final
%

Program
minimal

TOTAL VENITURI

3.966.000

2.470.000

6.436.000

38,38

0

0,00

Venituri proprii

1.044.000

342.000

1.386.000

24,68

0

0,00

Subvenții pentru
instituții publice

2.922.000

1.928.000

4.850.000

39,75

1.120.000

23,09

0

200.000

200.000

100,00

0

0,00

3.966.000

2.470.000

6.436.000

38,38

0

0,00

822.000

495.000

1.317.000

37,59

0

0,00

3.144.000

1.628.000

4.772.000

34,12

1.117.773

23,42

Transferuri curente
în străinătate

0

50.000

50.000

100,00

0

0,00

Alte facilități
postaderare

0

297.000

297.000

100,00

0

0,00

Alte facilități
postaderare
TOTAL CHELTUIELI
Cheltuieli de
personal
Bunuri și servicii

În anul 2018, realizarea bugetului de venituri a fost de 91,74% (încasări față de prevederi), din care 74,35% realizare la nivelul
veniturilor proprii și 98,78% realizare la nivelul subvenției alocate de către MCIN (din cât s-a estimat în cadrul bugetului aprobat de
către MCIN pe anul 2018, s-au realizat venituri în proporție de 91,74%).
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Execuția cheltuielilor totale aferente anului 2018 a fost realizată în proporție de 100% în raport cu bugetul final aprobat de către
MCIN și are următoarea structură:
¾¾ la titlul 10 - Cheltuielile de personal au fost realizate în proporție de 97,32%
¾¾ la titlul 20 - Bunuri și servicii, în proporție de 94,19%
¾¾ la titlul 55 - Transferuri curente în străinătate, în proporție de 100%
¾¾ la titlul 58 – Alte facilități postaderare, în proporție de 26,12% - Sume încasate din proiectele europene LifeSkills (Erasmus+)
și Heritart (Europa creativă)
Cap./subcap.

COD

Denumire
Venituri proprii

Buget final

la data de
05.02.2018

la data de
07.12.2018

Realizat
2018

Ponderea
%

1.044.000

1.386.000

1.030.451

74,35

37.000

37.000

38.013,96

102,74

Venituri din prestări de servicii și alte activități

1.007.000

1.349.000

992.437,12

73,57

Subvenții pentru instituții publice

2.922.000

4.850.000

4.790.766,80

98,78

0

200.000

82.930,00

41,47

TOTAL VENITURI

3.966.000

6.436.000

5.904.148

91,74

CHELTUIELI TOTALE

3.966.000

6.436.000

5.904.148

91,74

822.000

1.317.000

1.281.665,00

97,32

3.144.000

4.772.000

4.494.917,82

94,19

Transferuri curente în străinătate

0

50.000

50.000,00

100,00

Alte facilități postaderare

0

297.000

77.565,06

26,12

30.05.30

Venituri din concesiuni și închirieri

33

Buget inițial
aprobat 2018

43.10.09
48.16

Alte facilități postaderare

67.10.50
10

Cheltuieli de personal

20

Cheltuieli materiale și servicii

55.02.01
58

D.1.2 Structura cheltuielilor
La nivelul anului 2018, cheltuielile sunt grupate după natura activității instituției și după scopul realizării acestora.
Această grupare poartă denumirea de clasificație economică și împarte cheltuielile în:
A.

Cheltuieli curente, care la rândul lor se compun din:
A.1. Cheltuieli de personal
A.2. Cheltuieli cu bunuri și servicii
A2.1. cheltuieli cu caracter funcțional și de întreținere
A2.2. cheltuieli cu materiale consumabile
A2.3. cheltuieli aferente contractelor încheiate în baza codului civil și a legii 8/1996
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B. Contribuții și cotizații la organisme internaționale
C. Finanțarea națională și finanțare externă nerambursabilă
În tabelul de mai jos sunt prezentate natura veniturilor și cheltuielilor anului 2018, respectiv:
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere

300530

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

331700

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

332000

Venituri din cercetare

335000

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

430900

Subvenții pentru instituții publice

481603

Prefinanțări
TOTAL VENITURI
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Buget
final
2018 (lei)

Execuție
bugetară
2018 (lei)

%
În total
an

37.000,00

38.013,96

102,74

1.267.000,00

935.270,00

73,82

80.000,00

55.900,00

69,88

2.000,00

1.267,12

63,36

4.850.000,00

4.790.766,80

98,78

200.000,00

82.930,00

41,47

6.436.000,00

5.904.147,88

91,74

1.244.850,00

1.212.693,00

97,42

31.650,00

31.650,00

100,00

9.000,00

8.666,00

96,29

300,00

265,00

88,33

3.000,00

2.852,00

95,07

100101

Salarii de bază

100206

Vouchere de vacanță

100301

Contributii de asigurări sociale de stat

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

100303

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale

100,00

87,00

87,00

100306

Contribuții pentru concedii și indemnizații

500,00

466,00

93,20

100307

Contribuția asiguratorie pentru muncă

27.600,00

24.986,00

90,53

200101

Furnituri de birou

100.000,00

87.751,09

87,75

200102

Materiale pentru curățenie

100.000,00

76.472,78

76,47

200103

Încălzit, iluminat și forța motrică

60.000,00

55.583,10

92,64

200104

Apă, canal și salubritate

19.000,00

17.051,99

89,75

200108

Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet

124.800,00

113.403,96

90,87

200109

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional

155.240,00

148.314,32

95,54

200130

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare

463.960,00

454.689,85

98,00

200200

Reparații curente

4.000,00

1.659,00

41,48

200530

Alte obiecte de inventar

40.000,00

39.711,21

99,28

D
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere

Buget
final
2018 (lei)

Execuție
bugetară
2018 (lei)

%
În total
an

200601

Deplasări interne, detașări, transferări

16.000,00

12.562,83

78,52

200602

Deplasări în străinătate

21.000,00

13.940,15

66,38

201100

Cărți, publicații și materiale documentare

16.000,00

7.725,55

48,28

201200

Consultanță și expertiză

95.000,00

95.000,00

100,00

201300

Pregătire profesională

3.000,00

1.680,00

56,00

201600

Studii și cercetări

61.000,00

57.620,20

94,46

202500

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozițiilor legale

30.000,00

29.768,85

99,23

203004

Chirii

162.000,00

161.549,49

99,72

203030

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

3.301.000,00

3.120.433,45

94,53

550201

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

50.000,00

50.000,00

100,00

581601

Finanțarea națională

97.000,00

21.010,09

21,66

581602

Finanțare externă nerambursabilă

200.000,00

56.554,97

28,28

6.436.000,00

5.904.147,88

91,74

TOTAL CHELTUIELI

Se observă corelarea execuției cheltuielilor cu realizarea veniturilor, în mod evident nivelul cheltuielilor realizate fiind direct
dependent de nivelul veniturilor (subvenție de la buget și venituri proprii) încasate.
Ponderea fiecărei surse de finanțare în total sursă de finanțare:
Clasificație
Economică

430900

Clasificație Economică Descriere

Execuție bugetară
2018 (lei)

%
în total an

Total sursă de finanțare

5.904.147,88

Subvenții pentru instituții publice

4.790.766,80

81,14

Venituri proprii

1.030.451,08

17,45

82.930,00

1,40

Prefinanțare

Din total buget de venituri de 5.904.147,88 lei, subvenția este de 4.790.766,80 lei, adică 81.14%.
Venituri proprii din diverse surse (formare profesională, chirii) reprezintă 17,45%, adică 1.030.451,08 lei.
Prefinanțarea reprezintă sumele din proiectele europene (tranșe) în cuantum de 82.930,00 lei.
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¾¾ ponderea cheltuielilor efectuate din sursa de finanțare - Subvenții pentru instituții
publice

Ponderea proiectelor
susținute din subvenții

Clasificație
Economică
430900

11%

Clasificație Economică Descriere
Subvenții pentru instituții publice

4.790.766,80

Total cheltuieli cu personalul contractual

41%

% în total
an

1.281.665,00

26,75

Total cheltuieli utilități

264.170,83

5,51

Total cheltuieli de întreținere și funcționare

690.755,26

14,42

Total cheltuieli de judiciare și chirii

191.318,34

3,99

2.298.840,41

47,98

64.016,96

1,34

Total cheltuieli cu proiecte

49%

Execuție
bugetară
2018 (lei)

Cheltuieli cu asistență juridică

O analiză a tabelului mai sus prezentat are în vedere subvenția obținută în anul 2018
din care s-au operat cheltuieli pentru resurse umane, utilități, funcționare, asistență juridică,
cheltuieli judiciare, în procentele aferente.
Structura cheltuielilor și pondera acestora în totalul cheltuielilor anuale vor fi prezentate
după cum urmează:

Program minimal
Patrimoniu pentru încă un secol

¾¾ ponderea cheltuielilor de personal în cadrul instituției în total execuție bugetară și
evidențiate în Titlul 10.
Clasificație
Economică

Execuție
bugetară
2018 (lei)

% în total
an

TOTAL CHELTUIELI

5.904.147,88

Total cheltuieli cu personalul

1.281.665,00

21,71

100101

Salarii de bază

1.212.693,00

20,54

100206

Vouchere de vacanță

31.650,00

0,54

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

8.666,00

0,15

100302

Contribuții de asigurăari de șomaj

265,00

0,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de sănătate

2.852,00

0,05

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli
profesionale

87,00

0,00

100306

Contribuții pentru concedii și indemnizații

466,00

0,01

100307

Contribuția asiguratorie pentru muncă

24.986,00

0,42

Provocări și perspective în
Anul European al Patrimoniului Cultural
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D
¾¾ ponderea cheltuielilor cu utilitățile în cadrul instituției în total execuție bugetară
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere
TOTAL CHELTUIELI
Total cheltuieli utilități

Execuție bugetară
2018 (lei)

% în total an

5.904.147,88
264.170,83

4,47

200102

Materiale pentru curățenie

76.472,78

1,30

200103

Încălzit, iluminat și forță motrică

55.583,10

0,94

200104

Apă, canal și salubritate

17.051,99

0,29

200108

Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet

113.403,96

1,92

200200

Reparații curente

1.659,00

0,03

¾¾ ponderea cheltuielilor de întreținere și funcționare în cadrul instituției în total execuție
bugetară
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere
TOTAL CHELTUIELI
Total cheltuieli de întreținere și funcționare

Execuție bugetară
2018 (lei)

Ponderea cheltuielilor
efectuate din sursa de finanțare

1
27%
48%

6%

% în total an

5.904.147,88
690.755,26

11,70

4

14%

200101

Furnituri de birou

87.751,09

1,49

200109

Materiale și prestări de servicii cu caracter
funcțional

148.314,32

2,51

Cheltuieli cu personalul contractual

200130

Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare

454.689,85

7,70

Cheltuieli utilități

¾¾ ponderea cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, și chiriilor achitate de către INCFC, în valoare
de 191.318,34 lei (dosarul de executare nr. 802/2017) este reprezentată în tabelul de mai jos:
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere
TOTAL CHELTUIELI
Total cheltuieli de judiciare și chirii

202500

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate
din acțiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozițiilor legale

203004

Chirii

Execuție bugetară
2018 (lei)

% în total an

Cheltuieli de întreținere și funcționare
Cheltuieli judiciare și chirii
Cheltuieli cu proiecte
Cheltuieli cu asistență juridică

5.904.147,88
191.318,34

3,24

29.768,85

0,50

161.549,49

2,74
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¾¾ ponderea proiectelor desfășurate în cadrul instituției în total execuție bugetară și evidențiate în articolului bugetar 203030
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere

Execuție bugetară
2018 (lei)

% în total an

430900

Subvenții pentru instituții publice

4.790.766,80

203030

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii din care:

2.298.840,41

47,98

PROGRAM MINIMAL

1.117.772,78

48,62

Patrimoniu pentru încă un secol

931.612,98

40,53

Provocări și perspective în Anul European al Patrimoniului Cultural

249.454,65

10,85

¾¾ ponderea cheltuielilor judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor
legale, și a chiriilor achitate de către INCFC în valoare de 191.318,34 lei este reprezentată în tabelul de mai jos:
Clasificație
Economică

Clasificație Economică Descriere
TOTAL CHELTUIELI

Buget final
2018
6.436.000,00

Total cheltuieli de judiciare și chirii
202500

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozițiilor legale

203004

Chirii

Execuție
bugetară
2018 (lei)

% în total
an

5.904.147,88
191.318,34

3,24

30.000,00

29.768,85

0,50

162.000,00

161.549,49

2,74

Pentru perioada următoare de management, în domeniul managementului economico-financiar, se va urmări asigurarea unei
strategii financiare coerente pentru perioada mandatului și implementarea acesteia.
În privința bugetului de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) se va urmări:
¾¾ folosirea eficientă a subvenției;
¾¾ creșterea veniturilor proprii;
¾¾ implementarea unei strategii financiare eficiente pentru: creșterea veniturilor proprii, diversificarea surselor financiare,
multiplicarea surselor atrase;
¾¾ optimizarea costului per spectator;
¾¾ realizarea estimări financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de finanțare pentru diversificarea activităților instituției
și/sau pentru programe noi;
¾¾ atrategii financiare adaptate spațiului cultural european în concordanță cu legislația în vigoare;
¾¾ atragerea de fonduri extrabugetare/accesarea de fonduri europene în vederea asigurării unui management eficient și în
vederea participării la programe/proiecte derulate de instituții/organizații interne și internaționale în domeniul specific de
activitate;
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¾¾ asigurarea unui management financiar modern, dinamic și eficient.
În privința bugetului de cheltuieli (personal: contracte de muncă / convenții / contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și
servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli pentru reparații capitale) se va avea în vedere:
¾¾ Planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a instituției și repartizarea lor eficientă;
¾¾ Corelare permanentă cheltuieli / venituri;
¾¾ Eficientizarea costurilor de realizare și de exploatare a studiilor și cercetărilor;
¾¾ Estimări financiare cu privire la necesarul de reparații;
¾¾ Optimizarea cheltuielilor cu bunuri și servicii.

D.2 Indicatori de performanță
Nr. Crt.
1.

Indicatori de performanță 2018
Număr de cercetări, analize, sondaje efectuate

Perioada
evaluată 2018
10

Nr. Crt.
5.

Indicatori de performanță 2018
Număr apariții media

Perioada
evaluată 2018
379

1.1.

Cercetări

5

5.1.

Presa scrisă

16

1.1.1.

Metodologii

4

5.2.

Presa audiovizuală

14

1.1.2

Baze de date

7

5.3.

Online

349

1.1.3

Chestionare elaborate

4

6.

Număr de parteneriate instituționale

79

2286

7.

Număr activități / proiecte

30

7.1.

Număr activități / proiecte la nivel național
(conferințe, mese rotunde, grupuri de lucru)

13

1.1.4

Chestionare colectate

1.1.5.

Focus grupuri

16

1.1.6.

Rapoarte de cercetare

5

1.2.

Analize

3

1.3

Sondaje

2

2.

Număr de publicații

16

2.1.

Număr de volume tipărite (cu ISBN)

5

2.2.

Număr de volume în format digital (inclusiv
secțiuni CulturadataInteractiv)

16

3.

Număr total de cursuri / programe / sesiuni
formare

34

4.

Număr de participanți și absolvenți ai cursurilor
de formare și ai sesiunilor de traducători

821

4.1.

Număr total participanți la cursuri de formare

268

4.1.1

Număr absolvenți la cursuri

210

4,2.

Număr participanți la examenul de traducători

603

7.2.

Număr activități / proiecte la nivel internațional

17

7.2.1

Participare la evenimente / rețele internaționale

14

7.2.2

Proiecte europene

3

8.

Număr de evenimente / activități specifice
realizate

15

8.1

–– ca organizator

8

8.2

–– ca partener

9.

Venituri proprii din activitatea de bază

7
991.170

10.

Venituri proprii din alte activități

39.281

11.

Fonduri nerambursabile atrase

82.930
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E. Sinteza programelor și a planului
de acțiune pentru îndeplinirea
obligațiilor asumate prin proiectul
de management
E.1 Viziune
INCFC a rămas în continuare o instituție unică prin produsele oferite, fără concurență pe
segmentul de activitate legat de cercetarea statistică, cercetarea aplicată și pe cel de formare/
specializare profesională.
Prin urmare, în perioada următoare, până în 2022, managementul va continua să își asume
responsabilitatea furnizării datelor relevante pe cât mai multe sub-sectoare de activitate
culturală, la nivel național, subliniind importanța cercetării specializate ca instrument de analiză,
fundamentare și monitorizare. Pe de altă parte, în urma experienței dobândite, dar și a studiilor
efectuate pe partea de formare /specializare culturală, managementul INCFC consideră că o
revizuire a ofertei de cursuri de specializare și o mai bună inserție în realitatea emergenței unor
noi profesii, reprezintă o direcție strategică importantă pentru perioada următoare.
Aceeași abordare sistemică de integrare a politicilor și strategiilor culturale europene combinată
cu noi metode și tehnici manageriale va putea armoniza inteligent influențarea mediului cultural
prin stabilirea de trenduri de dezvoltare pentru cercetare și formare specializată.
Valabilitatea acestei viziuni 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
și eficientă profesional, ci și semnificativă cultural.
Din păcate, legăturile estimate cu centrele universitare de cercetare nu s-au concretizat
la nivelul așteptat, fie pentru că unele dintre universitățile vocaționale, care furnizează
profesioniști în domeniul culturii, nu au interes în asigurarea unor inserții profesionale pentru
absolvenți, neglijând dezvoltarea noilor profesii, fie pentru că intuiesc în INCFC un competitor pe
partea de specializare profesională (deși atât programele, cât și curricula nu sunt comparabile,
ci complementare). În perioada următoare vom încerca o abordare diferită prin intermediul
Ministerul Educației, Ministerul Cercetării și cel al Muncii.
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În consecință, vom continua să îmbunătățim nivelul de competență în rândul lectorilor, încercând să invităm, pe cât posibil,
specialiști cu experiență calificată internațională recunoscuți de comunitățile profesionale. Această abordare va angrena probabil o
creștere de costuri la nivelul beneficiarilor și al INCFC ca organizator, dar beneficiile profesionale vor compensa în mod cert cheltuielile.

E.2 Misiune
INCFC – o „organizație care învață” („learning organization”)

Misiunea de a atinge cât mai mulți stakeholderi principali și secundari, după aplicarea strategiilor de deschidere internațională,
continuate și în 2018, va fi susținută și în 2019 prin reformularea misiunii INCFC astfel:
Misiunea INCFC este de a oferi cât mai multor actori de pe piața culturală (autorități, instituții publice sau organizații culturale
private), date relevante, studii, cercetări și programe de formare/specializare menite să le faciliteze comunicarea și înțelegerea
publicului beneficiar, dezvoltând în același timp un interes pentru cooperarea acestora cu Sectoarele Culturale și Creative, educația
și turismul cultural.
Prin acest nou enunț al misiunii, considerăm că putem clasifica INCFC ca o „organizație care învață” – în sensul teoretizat de noile
abordări manageriale.

E.3 Obiective (generale și specifice)
Obiectivele generale în cazul INCFC sunt de mai multe categorii:

3.1. Obiective manageriale - legate de dezvoltarea și optimizarea organizației, obiective care depind major de flexibilzarea și
dinamizarea administrației centrale (MCIN), de nivelul de finanțare și de contextul legislativ (legislația muncii, nivelul de salarizare al
personalului specializat). În cadrul acestui obiectiv general se pot lista câteva obiective specifice :
3.1.1. Tipul de management aplicat – trecerea de la management participativ la management prin obiective (MBO) – proces ce
presupune o ordonare pe verticală a deciziilor și o mai mare responsabilizare a personalului pe fiecare segment de activitate
3.1.2. Promovarea ca organizație care învață – utilizarea tinerilor specialiști sau a celor care doresc o reconversie în cadrul
domeniului; stimularea personalului și profesionalizarea acestuia prin învățarea la locul de muncă
3.1.3. Continuarea promovării INCFC ca organizație deschisă
3.1.4. Optimizarea structurii organizaționale prin strategii RU (reconsiderare prin noul ROF a sarcinilor pe compartimente
operaționale și funcționale)
3.1.5. Optimizarea managementului financiar prin folosirea managementului de proiect ca instrument managerial pentru bugetarea
previziunilor; optimizarea costurilor de realizare a programelor
3.1.6. Optimizarea comunicării interne și externe
3.1.7. Elaborarea de proceduri interne pentru eficientizarea activității și continuarea aplicării standardelor de control managerial
3.1.8. Extinderea parteneriatelor și participarea la proiecte naționale și europene cofinanțate

47

Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management
3.1.9. Continuarea strategiei active de Marketing prin diseminare de produse, oferte și rezultate ; comunicare și promovare pe
mediile online; îmbunătățirea vizualurilor și a nivelului de design al publicațiilor pe support tipărit și online.
3.2. Obiective pentru cercetare - Obiectivele generale pentru cercetare privesc deschiderile pentru cooperare cu domenii conexe
(așa cum am arătat mai sus), capacitatea și nivelul parteneriatelor, anticiparea și abordarea subiectelor majore de pe agenda
europeană și națională prin următoarele obiective specifice:
3.2.1. Continuarea dezvoltării publicațiilor (Barometrul Cultural anual, Vitalitatea culturală, Caietele Culturadata, Revista Muzeelor etc.)
3.2.2. Continuarea inventarierii reperelor pentru construirea bazelor de date pentru domeniul Culturii și continuarea platformelor
de colectare a datelor (inclusiv pentru infrastructura neidentificată statistic – așezăminte culturale la nivel urban și rural) –
prioritate pentru 2019-2020
3.2.3. Valorificarea parteneriatelor naționale și internaționale (2019 – prioritate programul de colaborare cu DEPS – Ministerul
Culturii Franța, COMPENDIUM – Policies &Trends for Culture)
3.2.4. Organizarea și participarea la conferințe, comunicări științifice și rețele profesionale naționale și internaționale
3.2.5. Creșterea calității activității de cercetare științifică fundamentală, prin utilizarea celor mai adecvate resurse științifice,
tehnice, administrative și financiare
3.2.6. Creșterea numărului de utilizări ale rezultatelor cercetării cu accent pe programele de cartografiere
3.2.7. Creșterea numărului de prezențe la nivel internațional în baza mandatelor primite.
3.3. Obiective pentru formare – Obiective legate de investigarea aprofundată a dinamicii profesiilor din Cultură și de adaptarea
lor la cerințele organizațiilor cu activitate specifică. Și în acest caz există un potențial de dezvoltare influențat de administrarea și
fluxul decizional la nivelul unor autorități care nu reușesc să seteze obiective comune (Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul
Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Turismului și Ministerul Tineretului). Obiectivele specifice pentru următoarea perioadă sunt:
3.3.1. Modernizarea programelor și curricula de curs prin deschiderea internațională (prioritate pentru 2019 – Programul de dezvoltare
a strategiilor pentru public și Programul de conservare / restaurare deschis cu Muzeul Luvru în cadrul Sezonului România-Franța
3.3.2. Extinderea bazei de lectori / profesori / instructori
3.3.3. Studiu la nivel național – dinamica profesiilor culturale și capacitatea lor de adaptare la cerințele organizațiilor și revizuirea
COR și a standardelor specifice (cercetare 2019-2021).

E.4 Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management
Deoarece obiectivele și misiunea INCFC se declină din strategia MCIN pentru perioada 2014-2020, strategie revizuită, dar
neasumată prin act normativ specific, precum și datorită faptului că una din sarcinile majore ale INCFC este chiar aceea de a
fundamenta politicile și strategiile Culturii la nivel național, în cazul nostru, există două abordări strategice distincte:
4.1. strategia națională pentru Cultură
4.2. strategia instituțională pe segmentele atribuite prin efectul legii, direct INCFC
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4.1. În cazul strategiei naționale, întrucât ne apropiem de finalul cadrului pentru care a fost elaborată și întrucât considerăm că este
nevoie urgentă de stabilirea direcțiilor de acțiune pentru următorul cadru financiar european 2020-2028, vom face demersuri pe lângă
conducerea MCIN pentru începerea analizelor ex-ante și a analizelor comparative între țintele și obiectivele generale stabilite și realizate.
4.2. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management, rămasă până la încheierea mandatului de management
actual, va urmări realizarea obiectivelor generale și specifice de mai sus.
La obiectivele generale și specifice ale INCFC pentru anul 2019 trebuiesc adăugate și responsabilitățile primite de managerul
instituției de la Președinția României la Consiliul Europei, în calitate de coordonator al grupurilor de experți pe Afaceri Culturale și
Audiovizual.
De asemenea, estimăm că rolul INCFC în pregătirea Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 va fi extrem de important,
urmând a se materializa printr-o filială a institutului pe care MCIN o dorește înființată în cursul anului 2019.
Din obiectivele setate prin Proiectul de Management 2017-2022 , în măsura în care bugetul solicitat nu va fi major afectat,
considerăm că în perioada 2019-2020 vom putea definitiva o mare parte din obiectivele specifice enunțate, chiar dacă unele dintre
proiectele de cercetare au nevoie de un interval mai mare decât cele 7 luni rămase efective din anul financiar curent. Din păcate, la
momentul redactării prezentului raport nu avem bugetul aprobat, iar unele dintre proiecte nu se vor putea începe și finaliza în acest
exercițiu financiar.
Așa cum a rezultat din analizele realizate pe parcursul anilor precedenți, o diversificare și o intensificare a cercetării și programelor
de curs ar fi posibile cu o creștere corelativă de resurse umane și de infrastructură. Întrucât acest tip de creștere cantitativă trebuie
estimat cu prudență, o variantă de dezvoltare pentru 2017-2022 ia în calcul deschiderea în țară a mai multor filiale și/sau puncte
de lucru, precum și explorarea variantelor de livrare de cursuri ”la terți”, în baza unor parteneriate punctuale pe tipuri de programe.
Toate programele de formare nu pot fi întâmplătoare sau guvernate de o rațiune strict economică, pentru că un raport între
gradul de supraspecializare pentru oricare dintre specializările culturale, costurile acestor programe și instruirea la nivelul dorit, va
fi întotdeauna în defavoarea organizării acestora.
INCFC își va asuma și mai pregnant misiunea de legătură între mediul academic și mediul administrației publice centrale și
locale prin măsuri de tipul:
¾¾ realizarea unor studii și cercetări aplicate, menite să fundamenteze atât strategiile, politicile și programele MCIN, cât și cele
de la nivel local sau la nivelul regiunilor de dezvoltare,
¾¾ organizarea de conferințe, workshop-uri, grupuri de lucru interdisciplinare cu invitarea participanților din mediul academic și
din sectorul public central și local,
¾¾ diseminarea rezultatelor cercetării și a publicațiilor INCFC către alte ministere (ex. Ministerul Turismului, MDRAPFE, Ministerul
Educației și Cercetării, Ministerul de Externe, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni etc.) sau instituții naționale (Institutul
Cultural Român, Reprezentanța României pe lângă UE, Institutul Diplomatic etc.).
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E.5 Strategia și planul de
Marketing
În organizațiile și instituțiile publice de cultură,
activitatea de marketing contribuie și subliniază
performanța managerială a instituției, fără a deveni
niciodată un scop în sine.
Marketingul cultural este o activitate complexă care
implică, în primul rând, creativitate, dar și previziune,
planificare și organizare, fiind imposibil de aplicat în
absența unei construcții manageriale. De cele mai multe
ori, în instituțiile publice de cultură, Marketingul nu face
altceva decât să valideze o viziune corectă, subliniind,
comunicând și scoțând în evidență punctele tari ale
institutului.
Activitatea de marketing a INCFC pornește de la
cunoașterea și segmentarea publicului și alegerea
cele mai eficiente mijloace de comunicare 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.
Strategia de marketing este cu atât mai ușor de realizat
cu cât poziționarea în mediul de influență este mai
distinctă.
Avantajul de care se prevalează în mod profesional
INCFC este chiar una dintre activitățile sale de bază:
cercetarea domeniului cultural, care oferă permanent
informații actualizate cu privire la publicul său țintă.
Pentru următoarea perioadă de management
2017-2022, strategia de marketing abordează o
promovare mai accentuată a programelor de formare
cu respectarea principiilor instituite în anii precedenți
și cu menținerea identității vizuale pentru publicațiile și
materialele de informare.

50

E
Strategiile de marketing aplicabile sunt din zona marketingului stimulativ și cel de dezvoltare, cu accent pe valorificarea
„produselor” specifice INCFC – programe de formare, studii și cercetări sau analize care pot ajuta la diagnoze culturale extinse.
În perioada următoare, INCFC va continua traiectoria de promovare dezvoltată pe plan național și se vo demara o punere în
valoare a studiilor, datelor și publicațiilor în străinătate, prin rețele profesionale și prin platformele de diseminare a datelor statistice
pentru cultură, proces favorizat de sincronizarea metodologiilor cu cele europene.

E.5.1 Obiectivele generale ale activității de marketing:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

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

e)

Diversificarea ofertei instituției în concordanță cu nevoile și așteptările beneficiarilor.

E.5.2 Direcții de acțiune încorporate în planul de marketing:
a)

Menținerea nivelului de calitate în studii, programe de formare, conferințe, prelegeri, evenimente PR, însoțite de feed-back
permanent din partea participanților.

b)

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.

c)

Dezvoltarea evenimentelor organizate prin parteneriate și invitați internaționali.

d)

Continuarea demersului de cunoaștere a publicului-țintă, precum și identificarea și utilizarea celor mai eficiente instrumente
de comunicare.

e)

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).

f)

Îmbunătățirea permanentă a publicațiilor realizate și diseminarea acestora prin organizarea unor evenimente proprii și prin
realizarea unor parteneriate (participarea la festivaluri, târguri de carte etc.).

g)

Respectarea tradiției instituite în 2014 de evenimente publice: lansarea „Barometrului de Consum Cultural” și Conferința
anuală a Managerilor Culturali, Conferința anuală de Marketing, Mastering Music Business, grupului de lucru deschise și
ateliere pe diverse teme privind specializarea profesională, lansări de carte și studii internaționale ale unor reputați profesori
de management cultural sau teoreticieni din domeniul Culturii, lansarea revistelor Revista Muzeelor și Caietele Culturadata.
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h)

În 2018, alături de cele menționate s-au adăugat :
• Organizarea congresului ENCATC (Rețeaua europeană a managerilor culturali profesioniști) la București.

i)

j)

• Organizarea de informări publice pe Sectoarele Culturale și Creative.
Îmbunătățirea website-ului prin implementarea unor formulare online, actualizarea informațiilor existente și optimizarea
acestuia pentru noile sisteme de operare (iOS și Android). Realizarea unei platforme online pentru utilizarea de pe telefonul
mobil.
Realizarea newsletterului în mai multe limbi de circulație internațională.

E.6 - E.7 Programe propuse pentru întreaga perioadă de management
și proiectele din cadrul programelor
Programele propuse pentru perioada de management 2017-2022, sunt grupate pe cele două activități de bază – cercetare și
formare, alături de activitatea suport de diseminare a rezultatelor (publicații, conferințe și evenimente) și de deschiderea unei noi
direcții, cea a dezvoltării proiectelor europene și internaționale.

E.6.1 Programe de CERCETARE

Program 1. STATISTICA ȘI CARTOGRAFIEREA CULTURII:

¾¾ Cont satelit privind cultura – Accentul este pus pe colectarea și administrarea de statistici culturale valide, fidele și comparabile;
¾¾ Implementarea metodologiei UNESCO privind colectarea și transmiterea datelor statistice pentru domeniul culturii;
¾¾ Proiectul are ca obiectiv realizarea unui set de indicatori statistici care măsoară contribuția culturii în cadrul proceselor de
dezvoltare durabilă, prin analizarea aportului acesteia în: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de
gen, comunicare și patrimoniu - Indicatori Culturali pentru Dezvoltare (CDIS);

¾¾ Profil de țară pentru Compendium – Cultural Policies&Trends in Europe – Proiect internațional de informare și monitorizare
realizat cu scopul: sprijinirii decidenților guvernamentali în activitățile de formulare și implementare a politicilor publice
(concepere, comparații, evaluare ex-post) și de a informa societatea civilă despre dezvoltările politicilor culturale din țara
lor și din alte țări; evaluării stadiului și eficienției politicilor culturale și conturării unor tendințe la nivel național și european;
susținerii cercetării prin furnizarea de date relevante cercetătorilor interesați de realizarea unor analize comparative asupra
politicilor culturale;
¾¾ Platforma online pentru culegere date și Platforma de vizualizare interactivă hărți cartografiere sector cultural reprezintă
instrumentele TIC specifice create la nivelul INCFC, care implică o gestionarea permanentă (mentenanță și dezvoltare), fiind
instrumente esențiale activității de cercetare valorificate și pentru culegerea de date pentru studii tematice, cu o dublă utilitate
în cadrul programelor INCFC.
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Program 2. CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATĂ: DIAGNOZE pentru
SECTORUL CULTURAL:

¾¾ Barometrul de Consum Cultural – În perioada 2017-2022, frecvența Barometrului de
Consum Cultural se va menține, acesta rămânând un studiu anual, cu abordarea de
tematici diverse;
¾¾ Analize sectoare culturale și creative – Studii privind SCC, precum și dezvoltarea ofertei
de formare culturală (ex. curs de antreprenoriat cultural, cursuri și ateliere privind
managementul de proiect și atragerea de finanțări, profesionalizarea administrației
publice centrale și locale în domeniul politicilor și strategiilor cu referire la sectoarele
culturale și creative etc.);

¾¾ Analize privind vitalitatea culturală a diverselor zone urbane – Studiul Vitalitatea
culturală a orașelor reflectă modul în care economia creativă, bazată pe produse și
servicii protejate de „copyright”, majoritatea derivate din activități cu valențe culturale,
se îmbină cu susținerea financiară din partea autorităților locale pentru dezvoltarea
culturii și participarea locuitorilor la activități culturale în principalele orașe ale țării.
Acest studiu reunește ambele sectoare culturale public și privat;
¾¾ Studii tematice (piața de carte, piața de film, acces la cultură etc.) – studii de
dimensiune medie sau mică pe subiecte de interes profesional, reprezentând cercetări
periodice pentru evidențierea tendințelor;
¾¾ Studii la cerere – Studii calitative și/sau cantitative regionale sau locale care pun în
evidență dinamica activităților culturale sau consumul public (până acum INCFC a
făcut studii de acest tip pentru Municipiul București, Brașov și zona metropolitană,
Târgu-Jiu). În perioada următoare, atenția INCFC se va concentra asupra Municipiului
Timișoara, care, prin câștigarea titlului de Capitală Europeană a Culturii 2021, va avea
nevoie de sprijin și cercetare specializată.

Program 3. PROGRAME INTERDISCIPLINARE CERCETARE:
¾¾ Conferințe naționale și internaționale
¾¾ PUBLICAȚII
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PROGRAME de CERCETARE DESFĂȘURATE ÎN 2018
I. COLECTARE DATE PENTRU BAROMETRUL DE CONSUM CULTURAL 2018
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie – decembrie 2018
OBIECTIVE:
¾¾Identificarea nivelului de consum cultural în România;
¾¾Identificarea profilurilor de consumatori;
¾¾Identificarea motivațiilor și nevoilor de consum cultural.
TEME:
Temele abordate în acest Barometru sunt structurate astfel încât să putem decela tendințe
sau modificări semnificative de consum la nivel național. Temele pentru Barometrul 2018 (care
este lansat în fiecare primăvară a anului următor) sunt: Timp liber și Consum Cultural Public,
Artele spectacolului, Accesul la cultură și beneficiile asociate participării culturale, Infrastructură
culturală publică, Participarea în activități artistice și relația dintre cultură și educație, Consum
cultural non-public, Consumul prin internet, Atitudini și opinii privind diversitatea culturală. De
asemenea, acest număr va verifica impactul Programului Centenar desfășurat la nivel național
prin Programul finanțat de Ministerul Culturii și prin autoritățile locale.
METODOLOGIE:
Eșantionul a fost reprezentativ la nivel național pentru populația de 18 ani și peste. Volumul
eșantionului a fost de aproximativ 1200 de persoane, cu o eroare maximă de +/-2,8% la un
nivel de încredere de 95%. Eșantionul național a fost tristadial cu stratificare în primul stadiu
pe baza regiunilor de dezvoltare, continuând cu alocare proporțională la nivelul județelor (41
județe + București). În cel de-al doilea stadiu s-a aplicat o stratificare în funcție de mărimea
localității (orașe de peste 200 mii locuitori, orașe între 100 și 200 mii locuitori, orașe între 30 și
100 mii locuitori, orașe sub 30 mii locuitori, sate centre de comună și sate periferice). Numărul
de persoane dintr-o anumită localitate a fost proporțional cu mărimea localității și cu ponderea
acelui tip de localitate în județul respectiv. La nivelul fiecărei localități, punctele de eșantionare
au fost constituite din secții de votare alese aleatoriu.
REZULTATE PRINCIPALE:
¾¾ 1 bază de date în SPSS
¾¾ 1 chestionar
¾¾ 1 metodologie
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II. STUDIUL VITALITATEA CULTURALĂ A ORAȘELOR
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie-decembrie 2018
OBIECTIVE:
¾¾ Clasificarea orașelor din România din prisma Indicelui de Vitalitate Culturală;
¾¾ Realizarea analizelor utilizând bazele de date din anul 2016;
¾¾ Realizarea de hărți cu rezultatele studiului;
¾¾ Realizarea criteriilor de clasificare a orașelor conform protocolului cu MDRAP.
METODOLOGIE:
Studiul se bazează pe modelul metodologic folosit de cei de la Institutul Urban din
Washington în realizarea studiului Cultural Vitality in Communities: Interpretation and Indicators
(2006).
Categoriile de indicatori care compun dimensiunile vitalității culturale în analiza noastră
sunt: 1. Infrastructură culturală (18 itemi; sursa datelor: Institutul Național de Statistică);
2. Participare culturală (10 itemi; sursa datelor: Institutul Național de Statistică); 3. Cheltuieli
bugetare pentru activități culturale (2 itemi; sursa datelor: MDRAP); 4. Resurse umane
specializate (15 itemi; sursa datelor: Institutul Național de Statistică și colectare internă);
5. Industrii creative (3 itemi; sursa datelor: Borg Design); 6. Așezăminte culturale (4 itemi; sursa
datelor: colectare internă).
În primă etapă, itemii au fost relativizați în funcție de un anumit criteriu – în majoritatea
cazurilor, „populația orașului” sau raportul la un anumit numărul de locuitori. În a doua etapă,
au fost calculate mediile aritmetice și abaterile standard pentru fiecare item. Apoi, pentru
fiecare item a fost calculat un scor z aplicând formula: (X-medie) / abatere standard, unde
X = scorul relativ obținut în prima etapă. Ultima etapă a presupus calcularea mediei scorurilor
standardizate, obținute în pasul doi, pentru fiecare dimensiune. În final, orașele au fost clasificate
în funcție de scorul standard obținut pe fiecare dimensiune, precum și la nivel general, luând în
considerare toate categoriile de indicatori.
CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE:
¾¾ 1 bază de date (format SPSS) cu răspunsurile la chestionarele aplicate așezămintelor
culturale;
¾¾ 1 bază de date (format SPSS) cu rezultate la nivelul a 46 de orașe cu peste 50.000 de
locuitori;
¾¾ 1 bază de date (format SPSS) cu scoruri standardizate la nivelul a 46 de orașe cu peste
50.000 de locuitori;
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¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

1 bază de date (format SPSS) cu scoruri standardizate pentru 319 orașe;
1 raport de cercetare cu rezultate la nivelul a 46 de orașe cu peste 50.000 de locuitori;
1 metodologie de clasificare a 46 de orașe cu peste 50.000 de locuitori, utilizând cele șase categorii de indicatori;
1 metodologie de clasificare a 319 orașe.

III. STUDIUL UNESCO-CDIS

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: martie – decembrie 2018

OBIECTIVE:
Aplicarea metodologiei de raportare a indicatorilor UNESCO- CDIS la nivel național și armonizarea ei cu cea existentă la
nivel internațional. Este prima cooperare internațională pe statistica culturală menită să combine date diverse din educație,
turism, mediul financiar cu date specific culturale (consum, participare, patrimoniu) în vederea construirii unor indicatori stabiliți de
UNESCO-CDIS – indicatori comparabili la nivel internațional. Rezultatele au fost extrem de pozitive, iar cooperarea atât de benefică
încât intenționăm să continuăm colaborarea cu UNESCO prin dezvoltarea altor indicatori/metodologii.
METODOLOGIE:
Construirea unui număr de 22 de indicatori care contribuie la o mai bună integrare a culturii în cadrul strategiilor de dezvoltare
de la nivel național. Setul de indicatori construit a analizat și ilustrat aportul culturii la următoarele sectoare de activitate/dimensiuni
ale proceselor de dezvoltare: economie, educație, guvernanță, participare socială, egalitate de gen, comunicare și patrimoniu,
permițând și realizarea unei comparații a rolului și locului culturii din România cu celelalte state din sud-estul Europei care au
implementat sau se află în curs de implementare a proiectului.
CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE:
¾¾ Date colectate pentru 21 de indicatori principali și 1 indicator adițional;
¾¾ Realizarea unui raport tehnic cu referire la procesul de colectare a datelor, sursele de informații și date, calculul
indicatorilor, căi de rezolvare a calculului în cazul în care informațiile nu au existat în formatul solicitat de UNESCO;
¾¾ Realizarea unui raport analitic cu prezentarea și explicarea rezultatelor obținute pentru cei 22 de indicatori;
¾¾ Prezentarea rezultatelor studiului către echipa națională formată din reprezentanți ai ministerelor, ai instituțiilor și ai altor
organizații naționale relevante pentru studiu;
¾¾ Trimiterea rezultatelor, a raportului tehnic și a raportului analitic către UNESCO.

IV. Cont SATELIT privind Cultura

Studiul a inclus colectarea datelor și colaborarea cu Institutul Național de Statistică pentru îmbunătățirea chestionarelor
CULT. INS a stopat acest proces de elaborare a indicatorilor în cadrul Contului Satelit încă din anul 2018, deoarece se așteaptă o
metodologie oficială din partea EUROSTAT.
Culegerea datelor a fost realizată pe principalii indicatori economico-financiari:

1. Număr mediu de salariați;
2. Număr mediu de persoane ocupate;
3. Valoarea adăugată brută la costul factorilor.
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V. Culegere date prin platforma online INCFC
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: mai - august 2018
OBIECTIVE:
¾¾ Colectarea de date de la așezămintele culturale din mediul urban pentru studiul
Vitalitatea culturală a orașelor - ediția 2018
REZULTATE PRINCIPALE:
¾¾ - o bază de date în Excel (export din platformă în format csv) pentru studiul
Vitalitatea culturală a orașelor - ediția 2018 - 139 de înregistrări brute

VI. Actualizări ale CULTURADATA INTERACTIV în anul 2018

¾¾ Ianuarie 2018 - Secțiune: Cartografierea Sectorului Cultural - Categoriile Cinema
(4 indicatori), Instituții de spectacole (7 indicatori), Muzee (3 indicatori), Biblioteci
(5 indicatori)
¾¾ Februarie 2018 - Secțiune: Vitalitatea Culturală a Orașelor - (6 indicatori)
¾¾ Martie 2018 - Secțiune: Patrimoniul Cultural Național al României, Categoria
Monumente Istorice (10 indicatori), Categoria Lista Patrimoniului Mondial UNESCO
(1 indicator)

¾¾ Aprilie 2018 - Secțiune: Patrimoniul Cultural Național al României - Categoria
Opere comemorative și morminte de război (2 indicatori)
¾¾ Mai 2018 - Secțiune: Barometrul de Consum Cultural 2017
¾¾ Iunie 2018 - Secțiune: Cifre de consum cultural acasă la Brâncuși. O percepție
asupra ofertei culturale din județul Gorj
¾¾ Iulie 2018 - Secțiune: Cartografierea Sectorului Cultural - Actualizare celor trei
categorii Biblioteci (5 indicatori), Instituții de spectacole (7 indicatori), Muzee și
colecții publice (3 indicatori) cu date pe anul 2017
¾¾ August 2018 - Secțiune: Rețeaua cinematografică și piața de film din România Actualizarea celor cinci capitole principale cu privire la rețeaua cinematografică
și piața de film din România cu date din anii 2010-2017
¾¾ Octombrie - noiembrie 2018 - Cartografierea sectorului cultural - serie de indicatori
cu numărul de instituții - unități de bază
¾¾ Decembrie 2018 - Secțiune: Tinerii și Patrimoniul Cultural.
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Program 2. CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATĂ: DIAGNOZE pentru
SECTORUL CULTURAL:
I. STUDIUL TINERII ȘI PATRIMONIUL CULTURAL
PERIOADA DE DESFĂȘURARE: august – decembrie
OBIECTIVE:
1. Identificarea gradului de cunoaștere și înțelegere a patrimoniului cultural și atitudinea
față de cultură a tinerilor, pe categorii de vârstă.
2. Obținerea de informații utile pentru elaborarea manualului interactiv și a instrumentelor
din cadrul proiectului Patrimoniul pentru încă un secol.
METODOLOGIE:
¾¾ Realizarea unui ghid de focus grup;
¾¾ Realizarea unui chestionar;
¾¾ Colectarea datelor calitative;
¾¾ Colectarea datelor statistice cantitative;
¾¾ Realizarea bazei de date;
¾¾ Analiza și interpretarea bazelor de date;
¾¾ Realizarea raportului de cercetare.
CONCLUZII / REZULTATE PRINCIPALE:
¾¾ 1 chestionar;
¾¾ 1 grilă de interviu;
¾¾ 1 bază de date în SPSS;
¾¾ 16 focus grupuri realizate în 7 licee și 2 școli din București;
¾¾ 2 grupuri de lucru interdisciplinare;
¾¾ 900 de chestionare completate;
¾¾ 1 raport de cercetare cantitativ;
¾¾ 2 rapoarte de cercetare calitativ.
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II. STUDIU DESPRE NIVELUL DE SATISFACȚIE A PUBLICULUI MNAC
PERIOADA DE DESFĂȘURARE:
noiembrie-decembrie 2018
OBIECTIVE:
¾¾ Identificarea nivelului de satisfacție al vizitatorilor cu privire la vizita din cadrul
muzeului din seara vernisajului
¾¾ identificarea principalelor aspecte pe care vizitatorii și le doresc îmbunătățite sau
completate pe viitor.
METODOLOGIE:
Eșantionul a fost unul de disponibilitate. Studiul a presupus colectarea de date prin
intermediul unui chestionar, auto-administrat, care a fost distribuit în seara vernisajului de
către echipa INCFC vizitatorilor care au participat la vernisajul organizat în cadrul muzeului.
Chestionarul a avut o durată medie de completare de aproximativ cinci minute și au fost
colectate 186 de chestionare.
CONCLUZII/ REZULTATE:
¾¾ 1 instrument de cercetare – chestionar
¾¾ 1 metodologie de cercetare
¾¾ 186 de chestionare completate
¾¾ 1 bază de date în SPSS
¾¾ 1 raport de cercetare

Program 3. PROGRAME INTERDISCIPLINARE CERCETARE:
Conferințe naționale și internaționale
I. CONGRES ENCATC

PERIOADA: 26-29 septembrie 2018
OBIECTIVE GENERALE:
¾¾ Promovarea spațiului cultural românesc, ca mediu propice pentru dezvoltarea
sectoarelor creative și culturale, a managementului cultural profesionist și a
cercetării la nivel național și internațional cu ocazia Centenarului.
¾¾ Promovarea Centenarului Marii Uniri la nivel internațional, ca parte a activităților
din cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural.
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¾¾ Reunirea la București a celor mai buni specialiști în management cultural și
patrimoniu cultural care au discutat despre teme de importanță majoră și de
actualitate la nivel internațional.
OBIECTIVE SPECIFICE CERCETARE:

1. Cercetare preliminară pentru tematicile internaționale și contextul național
2. Organizarea a trei vizite de studiu pentru participanții la Congres
3. Organizarea sesiunii de dezbatere pe baza experienței în cadrul vizitelor de studiu
4. Sesiunile de comunicare științifică
5. Sesiunile de prezentare a temelor de cercetare premiate ENCATC 2018
6. Prezentarea celor mai importante concluzii ale vizitelor de studiu
REZULTATE:
¾¾ 225 de participanți dintre care 175 străini și 50 români
¾¾ Ceremonia oficială de deschidere (în prezența oficialităților din România și de la
Bruxelles),
¾¾ Sesiunea Forumului Membrilor
¾¾ 3 studii de caz (Muzeul Național de Artă Contemporană, Nod Markerspace, Cinetic)
¾¾ 3 trasee vizite de studiu (Muzeul Național de Artă Contemporană, Nod
Markerspace, Cinetic)
¾¾ Sesiunea plenară a Adunării Generale ENCATC
¾¾ Sesiunea de Educație și Cercetare
¾¾ Forumul Tinerilor Cercetători
¾¾ Ceremonia de premiere
¾¾ 5 sesiuni științifice
¾¾ 3 expoziții de fotografie
¾¾ Primirea la București a Torței Patrimoniului Cultural Religios în Anual European al
Patrimoniului (EYCH 2018)
Organizarea la București a Congresului ENCATC a fost unul dintre cele mai importante
proiecte internaționale de mare anvergură desfășurate de INCFC până acum, reprezentând
o bună ocazie de a testa capacitatea organizațională și profesională a INCFC. Pregătirea
acestui Congres în strânsă colaborare cu rețeaua ENCATC a însemnat o muncă susținută
de aproape 1 an, o coordonare între membrii celor două echipe de organizatori și o asiduă
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luptă administrativă cu decidenții sau partenerii români care nu au înțeles de la început
importanța acestui tip de congres internațional (finanțarea din partea autorității a fost
confirmată prin Programul Centenar cu câteva luni de întârziere, spațiile au fost schimbate
de parteneri cu o lună înainte de evenimente) ș.a.
Cu toate acestea, INCFC a reușit o performanță notabilă, fiind promovat în toate cele 44
de țări participante la Congres, și a atins o vizibilitate internațională excepțională, promovând
România ca spațiu deschis Cercetării, interculturalității, inovației și managementului cultural
atât în mediul academic, cât și în cel profesional.
Urmare a modului în care a organizat acest Congres, INCFC a primit Diploma de excelență
din partea Președintelui României pentru promovarea Culturii pe plan internațional.

II. Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția a V-a
PERIOADA: 26 octombrie 2018, 10:00-16:00
OBIECTIVE:
Conferința Națională a Managerilor Culturali este în continuare singura manifestare
anuală de acest gen, adresată cu precădere managerilor instituțiilor publice de cultură, care
urmărește să promoveze și să dezvolte această comunitate la nivel național. Evenimentul
este organizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală în parteneriat
cu Festivalul Național de Teatru – UNITER și Biblioteca Națională a României.
Conferința din 2018 a fost structurată în două părți:
¾¾ prima parte a avut ca temă Marketingul cultural în instituțiile publice de cultură
și a conținut prelegeri și studii de caz menite să stimuleze generarea de practici
de marketing cultural, precum și schimburi de idei și perspective asupra acestui
domeniu aflat în continuă schimbare și evoluție, care are un impact major asupra
activității instituțiilor culturale;
¾¾ a doua parte a fost dedicată diverselor practici în aplicarea OUG 189/2008,
precum și prezentării unui proiect de modificare a acestui act normativ.
REZULTATE:
¾¾ 104 participanți
¾¾ 7 prezentări
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III. Conferința de Marketing Cultural 2018 „Centenar în digital”
PERIOADA: 22-23 noiembrie 2018
OBIECTIVE:
Muzeul Municipiului București și Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală
au organizat în perioada 22-23 noiembrie 2018 cea de-a 5-a ediție a Conferinței de Marketing
cultural, dedicată temei „Centenar în digital”. Această ediție a reunit prezentările proiectelor
derulate pe parcursul anului 2018, lansând o serie de provocări actuale ale domeniului:
Care sunt cele mai ofertante canale de promovare, care sunt cele mai eficiente principii de
storytelling, care este măsura în care comunicarea culturală se poate muta în spațiul virtual
și care este misiunea instituțiilor culturale tradiționale într-un context de comunicare aflat în
continuă schimbare?
REZULTATE:
¾¾ 54 participanți
¾¾ 15 prezentări

IV. PUBLICAȚII în anul 2018

INCFC a tipărit în anul 2018 următoarele volume:

1. Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri:
Identitate, patrimoniu și practici culturale, Editura Universitară, București, 2018, Editura
Universul Academic, București, 2018, ISSN 2393-3062, ISBN 978-606-94566-5-1, ISBN
978-606-28-0752-8
2. Cifre de consum cultural acasă la Brâncuși. O percepție asupra ofertei culturale din
județul Gorj, Editura Universitară, Editura Universul Academic, București, 2018, ISBN
978-606-94566-9-9, ISBN 978-606-28-0747-4
3. Cultural Consumption Figures at Brâncuși’s House. A Perception on the Cultural Offer
in the County of Gorj, Editura Universitară, Editura Universul Academic, București, 2018,
ISBN 978-606-94702-6-8, ISBN 978-606-28-0841-9
4. Caietele Culturadata, volumul 1 / 2018, Editura Universitară, Editura Universul Academic,
București, 2018ISSN 2537 - 5121, ISSN-L 2537 - 5121
5. Tinerii și Patrimoniul Cultural, Editura Universitară, Editura Universul Academic,
București, 2018 ISBN 978-606-94702-7-5 ISBN 978-606-28-0849-5
La acestea se adaugă următoarele volume publicate în format digital pe site-ul culturadata.ro:

6. Revista Muzeelor nr. 1 pe 2018
7. ‘Cultural Consumption Barometer 2017. Culture on the Eve of the Great Union
Centenary: Identity, Heritage and Cultural Practices

62

E
8. Study on youngsters attitude towards the cultural heritage sites [2018]
9. Studiu de satisfacție al participanților la conferința Mastering the Music Business
[2017]
E.6.2 Programe de FORMARE și SPECIALIZARE CULTURALĂ
Pentru îndeplinirea obiectivelor de formare profesională, INCFC respectă 4 principii cheie:

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

I. Programul MESERII ȘI COMPETENȚE ÎN CULTURĂ:

Evaluare privind stadiul ocupațiilor și standardelor ocupaționale din cultură;
evaluarea profesiilor reglementate la nivel european; actualizare/ dezvoltare ocupații
și standarde ocupaționale din cultură.

II. Programe SPECIALIZARE:

Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie,
Cursuri interdisciplinare.

III. Programe EVALUARE:

Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie,
Cursuri interdisciplinare, Traducători.
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IV. Alte programe specifice destinate meseriilor culturii 2017 - 2022

În afara programelor menționate, la nivelul INCFC sunt gestionate, actualizate și certificate în mod curent următoarele registre
naționale:
¾¾ Registrul instituțiilor de spectacole sau concerte, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate
cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea
activității de impresariat artistic, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;
¾¾ Registrul impresarilor artistici, persoane fizice, juridice și instituții de spectacole care își impresariează propriile producții
artistice, parte componentă a Registrului artelor spectacolului, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 21/2007
privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare;
¾¾ Registrul managerilor culturali – o bază de date a managerilor acreditați prin cursurile desfășurate de INCFC în baza OUG
189/2008 cu modificările și completările ulterioare;
¾¾ Registrul specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici2, precum și procedurile de atestare și înscriere în acesta, în
conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii;
Alături de aceste Registre oficial înregistrate și raportate periodic la INS, INCFC mai deține prin efectul altor acte normative
în vigoare:
¾¾ Registrul evaluatorilor de specialitate pentru evaluarea managerilor culturali;
¾¾ Registrul general al persoanelor evaluate în vederea obținerii certificatului de traducător;
¾¾ Registrul de evidență a eliberării certificatelor de traducător.
Majoritatea programelor de specializare au fost în 2018 în proces de reacreditare sau acreditare. Întrucât Ministerul Educației
și Ministerul Muncii nu au căzut de acord asupra unor aspecte care vizau procedurile de acreditare pe piața de formare privată, nu
s-au mai organizat comisiile de acreditare pe care legea le prevede.
Aceste neluări de decizii la nivelul autorităților au provocat blocaje succesive pentru specializările culturale, deși INCFC ar fi
trebuit exceptat de la o mare parte din procesele de verificare, deoarece este singura instituție publică de specialitate, nu desfășoară
activitate generatoare de profit, ci face venituri care se evidențiază în bugetul de venituri și cheltuieli în sistemul public. Totodată,
trebuie menționat că INCFC nu face calificări postliceale de nivel 4,5 care ar necesita permanentă reacreditare și colaborare cu
Registrul Național al Calificărilor, ci numai specializări post-universitare (nivel 5,6), specializări care nu intră în vederea operatorilor
privați, care nu pot oferi acest tip de cursuri.
Din păcate, la nivelul MCIN nu există persoane competente pe subiect, motiv pentru care nu am reușit să avem un sprijin din
partea autorității care să deschidă un dialog cu ministerele menționate.
Situația fără precedent din 2018 ne pune problema obținerii unui statut special care să ne departajeze de operatorii privați de
formare profesională și care să recunoască caracterul unic al unor programe pe care numai INCFC le poate furniza.
2 	 Din a doua jumătate a anului 2018, acest Registru ar fi trebuit să fie preluat de INP, conform OG 72/2013 și Legii 211/2016, dar MCIN nu a finalizat H.G. aferente.
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Blocarea acestor specializări are consecințe foarte grave în tot sistemul cultural, afectând
pregătirea personalului de specialitate din biblioteci, muzee, instituții de spectacole și
așezăminte culturale.

V. Programul MESERII ȘI COMPETENȚE ÎN CULTURĂ:

evaluare privind stadiul ocupațiilor și standardelor ocupaționale din cultură;
evaluarea profesiilor reglementate la nivel european; actualizare / dezvoltare
ocupații și standarde ocupaționale din cultură.

Misiune: Redefinirea statutului ocupațiilor din domeniul patrimoniului și managementului
cultural în scopul profesionalizării și eficientizării acestora.
Scop: Reorganizarea și eficientizarea programelor de formare profesională din domeniul
patrimoniului și managementului cultural organizate de către Institut.
Activități:
¾¾ Proiect P3.1 Analiză / actualizare / dezvoltare standarde ocupaționale din domeniul
culturii

VI. Programe SPECIALIZARE:
Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie,
Cursuri interdisciplinare.

¾¾ Patrimoniu cultural: Conservator opere de artă și monumente istorice (în curs de
autorizare); Restaurator bunuri culturale (program autorizat); Gestionar custode
sală (program autorizat); Muzeograf, Curator și Specialist educație muzeală (în
curs de autorizare la Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională
a Adulților a Municipiului București); Referent de specialitate așezământ cultural
(autorizat); Protejarea patrimoniului cultural național; Managementul colecțiilor
muzeale (neautorizate);

¾¾ Biblioteconomie: Bibliotecar (în curs de autorizare); Biblioteca digitală;
¾¾ Artele spectacolului: Impresar artistic (program autorizat);
¾¾ Management cultural: Manager cultural (în curs de autorizare); Formator (program
autorizat);
¾¾ Interdisciplinare: Programe educative în instituții publice de cultură; Programe de
educație culturală (dans, teatru, arte vizuale).
MISIUNE: Dezvoltarea profesională a specialiștilor din domeniul culturii prin organizarea
de programe de formare profesională în domeniul principal de activitate al instituțiilor publice
de cultură, în domenii transversale sau/și în management cultural.
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Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management
OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea competențelor profesionale în domeniile: patrimoniu cultural, artele spectacolului, biblioteconomie,
interdisciplinare;
2. Dezvoltarea competențelor în domeniul managementului cultural prin organizarea de programe de formare profesională
adresate managerilor instituțiilor publice de cultură, șefilor de secție sau managerilor de proiect cultural.
SCOP:
Dezvoltarea competențelor profesionale sau transversale pentru angajații din instituțiile de cultură, artiștii independenți sau
managerii culturali interesați.
ACTIVITĂȚI:
¾¾ Documentarea, pregătirea, planificarea și promovarea programelor de formare profesională;
¾¾ Înscrierea participanților la programele de formare profesională;
¾¾ Organizarea programelor de formare profesională;
¾¾ Evaluarea participanților și programelor de formare profesională;
¾¾ Monitorizarea și evaluarea programelor de formare profesională;
¾¾ Arhivarea documentelor programelor de formare profesională;
¾¾ Coordonarea și managementul programelor de formare profesională.
REZULTATE:
PATRIMONIU CULTURAL

BAZELE MUZEOLOGIEI
Curs acreditat MMJS
(fost ANC)

RESTAURATOR BUNURI
CULTURALE
Curs acreditat MMJS
(fost ANC)
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• 1 sesiune de evaluare pentru ocupația de muzeograf
• 11 muzeografi evaluați
• 1 certificate de absolvire pentru ocupația de muzeograf
• 1 suport de curs – program de formare Bazele muzeologiei

• 2 module de formare profesională restaurator organizate
• 35 cursanți pentrul cursul restaurator
• 2 sesiuni de evaluare pentru cursul restaurator
• 10 certificate de absolvire pentru cursul restaurator

E
GESTIONAR CUSTODE SALĂ
Curs acreditat MMJS
(fost ANC)

• 2 module de formare profesională gestionar custode sală organizate
• 29 cursanți pentru cursul de gestionar custode sală
• 2 sesiuni de evaluare pentru cursul de gestionar custode sală
• 29 certificate de absolvire pentru cursul de gestionar custode sală

ARTELE SPECTACOLULUI

IMPRESAR ARTISTIC
Curs acreditat MMJS

• 2 serii de formare profesională impresar artistic organizate
• 32 de cursanți pentru cursul de impresar artistic
• 31 de persoane fizice atestate ca impresari artistici
• 24 de persoane juridice avizate în domeniul impresariatului artistic

MANAGEMENT CULTURAL

MANAGER CULTURAL
Curs acreditat MCIN

• 6 programe de formare profesională manager cultural organizate
• 41 cursanți pentru cursul de manager cultural
• 3 sesiuni de evaluare pentru cursul de manager cultural
• 36 certificate de absolvire pentru cursul de manager cultural

Notă: În condițiile lipsei autorizaților la programele de formare profesională pentru ocupațiile de conservator opere de artă, bibliotecar, muzeograf,
curator și specialist educație muzeală (din cauza întârzierii cu peste un an și jumătate a aprobării și publicării “Listei specializărilor și a
perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate
cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare”, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale și
Ministerului Educației Naționale), programele de formare profesională pentru ocupațiile menționate mai sus n-au putut fi desfășurate.

VII. Programe EVALUARE:
Management cultural, Patrimoniu cultural, Artele spectacolului, Biblioteconomie, Cursuri interdisciplinare, Traducători.

1. SESIUNI DE EVALUARE PENTRU TRADUCĂTORI
MISIUNE: Atestarea traducătorilor în și din limbi străine

OBIECTIV: Evaluarea persoanelor interesate să obțină atestat de traducător în și din limbi străine.
ACTIVITĂȚI:
¾¾ Pregătirea și planificarea examenelor de traducători;
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Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management
¾¾ Înscrierea candidaților la examenele de traducători;
¾¾ Procesarea documentelor examenelor de traducători;
¾¾ Repartizarea candidaților examenelor de traducători (pe zile, ore, săli, domenii, limbi, probe);
¾¾ Administrarea examenelor de traducători;
¾¾ Evaluarea și asigurarea resurselor necesare pentru derularea examenelor de traducători;
¾¾ Evaluarea și selectarea subiectelor de examinare pentru examenele de traducători;
¾¾ Desfășurarea examenelor de traducători;
¾¾ Evaluarea tezelor și afișarea rezultatelor examenelor de traducători;
¾¾ Înregistrarea contestațiilor examenelor de traducători;
¾¾ Evaluarea contestațiilor și afișarea rezultatelor examenelor de traducători;
¾¾ Arhivarea documentelor examenelor de traducători.
REZULTATE:
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2. SESIUNI DE EVALUARE PENTRU ATESTAREA SPECIALIȘTILOR, EXPERȚILOR ȘI EVALUATORILOR
TEHNICI ÎN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE
MISIUNE: Atestarea specialiștilor, experților și evaluatorilor tehnici în domeniul monumentelor istorice,

OBIECTIV: Atestarea și evaluarea unor ocupații specifice culturii, pentru asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.
REZULTATE:
¾¾ 1 sesiune de atestare specialiști, experți și evaluatori tehnici în domeniul monumentelor istorice (17.05.2018);
¾¾ 7 specialiști, experți și evaluatori tehnici în domeniul monumentelor istorice atestați.

3. SESIUNI DE EVALUARE PENTRU ATESTAREA MESERIILOR SPECIFICE CULTURII:

Restaurator bunuri culturale, Muzeograf, Manager cultural, Gestionar custode sală, Impresar artistic
MISIUNE: Atestarea și evaluarea unor ocupații specifice culturii.
OBIECTIVE:

1. Evaluarea restauratorilor și muzeografilor pentru obținerea atestatului de restaurator, respectiv al certificatului de
muzeograf, prin examen organizat, în condițiile legii.
2. Evaluarea specialiștilor din domeniul culturii pentru obținerea certificatelor de absolvire pentru cursurile de: conservator,
gestionar custode sală, bibliotecar, impresar artistic, manager cultural;
SCOP: Profesionalizarea specialiștilor din domeniul patrimoniului cultural, management cultural, biblioteconomie, prin
obținerea de certificate și atestate profesionale.
REZULTATE:
¾¾ 1 sesiune de evaluare pentru cursul de muzeograf
(02.07.2018);
¾¾ 11 certificate de absolvire pentru cursul de
muzeograf;
¾¾ 3 sesiuni de evaluare manager cultural (05.0309.03.2018; 21.05-25.05.2018; 12.11-16.11.2018);
¾¾ 36 certificate de absolvire pentru cursul de manager
cultural;
¾¾ 2 sesiuni de evaluare pentru cursul gestionar
custode sală (04-19.06.2018 și 01-16.10.2018);
¾¾ 29 certificate de absolvire pentru cursul gestionar
custode sală;
¾¾ 2 sesiuni de evaluare organizate în perioadele 0304.05.2018 și 21-23.11.2018;

¾¾ 29 certificate de absolvire pentru cursul restaurator;
¾¾ 2 sesiuni de evaluare pentru cursul impresar artistic
(27.04.2018; 17.11.2018);
¾¾ 32 certificate de absolvire pentru cursul impresar
artistic;
¾¾ 2 sesiuni ordinare CAADIA (06.06.2018; 27.11.2018);
¾¾ 31 (persoane fizice evaluate;
¾¾ 31 persoane fizice atestate/IA acordate;
¾¾ 24 persoane juridice evaluate;
¾¾ 24 persoane juridice avizate;
¾¾ 55 persoane juridice atestate și avizate (total
general).
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Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate
prin proiectul de management
VIII. Alte programe specifice destinate meseriilor culturii 2017 – 2022
DIPLOME, ATESTATE, CERTIFICATE, REGISTRE
¾¾ Gestionarea registrelor de evidență ale formatorilor
și ale cursanților, precum și efectuarea operațiilor în
Registrul artelor spectacolelor (instituții și companii
de spectacole sau concerte, impresari artistici), atât
pe suport hârtie, cât și în format electronic;
¾¾ Întocmirea bazelor de date privind activitățile de
formare și atestare profesională.

1. Registrul impresarilor artistici
REZULTATE:
¾¾ 23 certificate Registrul impresarilor artistici (RAS)
emise;
¾¾ 78 intrări noi în Registrul impresarilor artistici
(persoane fizice/juridice).

2. Eliberarea diplomelor atestatelor și certificatelor

REZULTATE:

OBIECTIVE:

¾¾ Certificate de formare profesională întocmite: 108
¾¾ Certificate de traducător completate:
205 + 4 duplicate = 209
¾¾ Certificate de traducător eliberate:
174 + 4 duplicate = 178
¾¾ Registre întocmite/completate la zi: 10

¾¾ Îmbunătățirea modului de eliberare a diplomelor,
certificatelor, avizelor și atestatelor emise de către
INCFC;
¾¾ Evidența eficientă a activităților de formare și
atestare profesională organizate de către INCFC.
ACTIVITĂȚI:
¾¾ Întocmirea și eliberarea diplomelor, certificatelor,
avizelor si atestatelor emise de către INCFC;

SITUAȚIE PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ 2018
Program

Nr. cursanți

Nr. cursanți evaluați

Bazele muzeologiei

0

11

Manager cultural

41

36

Restaurator bunuri culturale

35

29

Impresar artistic

32

32

Gestionar custode sală

29

29

Total

137

137

E.6.3 Proiecte Europene
HERITART este finanțat de Programul „Europa Creativă” – subprogramul „Cultură” (2017-2019). Alături de instituții de spectacol
din Croația și Italia, INCFC încheie în 2019 acest proiect care are ca scop promovarea siturilor arheologice prin intermediul
unor metode inovative precum intervenția artelor spectacolului, a iluminatului architectural și formarea persoanelor implicate în
organizarea unor evenimente de profil.
Proiectul LIFE SKILLS se desfășoară sub egida Programului Erasmus+, componenta KA2 Cooperare pentru inovație și schimb
de bune practici – Sectorul Alianței Competențelor, care se adresează profesioniștilor din domeniul industriilor culturale și creative,
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celor din artele vizuale și artele spectacolului, având ca scop îmbunătățirea competențelor profesionale prin furnizarea unor instrumente
de formare în managementul artelor spectacolelor, al culturii antreprenoriale și al noilor tehnologii digitale. Alături de INCFC, din consorțiul
partenerilor fac parte organizații din Grecia, Bulgaria, Irlanda, având drept coordonator British Council.
EUHERITAGE. Promovarea, valorizarea, exploatarea patrimoniului cultural se încadrează în Programul Erasmus+, componenta KA2
Cooperare pentru inovație și schimb de bune practici – Sectorul Alianței Competențelor. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană
și va începe în 2019, cu o durată de 36 de luni. Proiectul își propune elaborarea unei metodologii intersectoriale și multidisciplinare care să
crească potențialul de conectare a sectoarelor patrimoniului cu alte domenii, precum turismul, noile tehnologii digitale, industriile creative
și culturale, antreprenoriatul și sectorul afacerilor. Partenerii INCFC sunt organizații și instituții din Italia, Spania, Malta, Belgia, Germania.
INCFC dezvoltă relații internaționale de profil cu instituții, organizații și rețele prestigioase, parteneriate reflectate în programe de
cooperare precum Horizon 2020, Erasmus+, Europa Creativă etc.
Din păcate, participarea la unele proiecte cu fonduri europene se lovește de capacitatea redusă instituțională a INCFC și uneori de
complicațiile generate de blocarea conturilor prin hotărârile judecătorești ale litigiilor pe terenuri și clădiri aflate în administrarea INCFC

E.8 Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru
perioada de management.
Așa cum se descrie la pct. B.1, o serie de activități sunt corelate
direct cu activitățile de sinteză, care trebuie furnizate de MCIN,
activități pentru care INCFC produce proiecte reprezentative pe
segmentele:
¾¾Politici și strategii culturale la nivel național
¾¾Raportări la nivel internațional (la solicitarea MCIN)
¾¾Armonizarea cu strategiile și proiectele europene
¾¾Activități pentru Anul European al Patrimoniului (EYCH 2018)
¾¾Torța Patrimoniului European Religios la București – 2018
(eveniment desfășurat la Ateneul Român cu participarea
reprezentanților celor mai importante confesiuni religioase
oficiale din România (27 sept. 2018)
Toate programele și proiectele desfășurate în 2018 au urmărit
armonizarea cu cadrul general european (Anul European al
Patrimoniului EYCH 2018, Strategia 21, Direcțiile promovate de
Europa Creativă, armonizarea indicatorilor statistici, încurajarea
sectoarelor culturale și creative, Tinerii și cultura tinerilor etc.),
direcții la care s-a dăugat și Centenarul României.
Pentru Centenar, INCFC a pregătit în 2018 și a realizat 3
proiecte de anvergură:

¾¾Invitarea la București a Congresului celei mai mari rețele
de management și politici Culturale ENCATC – ediția 26 –
(proiect descris pe larg la secțiunea E a prezentului Raport)
¾¾„Patrimoniu pentru următorul secol” – un proiect destinat
tinerilor pentru conștientizarea patrimoniului național – un
manual online de patrimoniu destinat elevilor de liceu și o
campanie de stopare a vandalizării patrimoniului construit
(detalii la secțiunea E a prezentului Raport).
De asemenea, pe parcursul anului 2018, INCFC și managerul în
exercițiu au contribuit la pregătirea materialelor și a reprezentării
în comisiile de Afaceri Culturale, Audiovizual, Patrimoniu și
Sectorare Culturale și Creative pentru PRES.RO 2019 – Președinția
României la Consiliul Uniunii Europene.
Pentru perioada următoare, agenda strategică a INCFC conține:
¾¾Pregătirea și documentarea pentru următorul cadru
strategic – Strategia culturală 2021-2027
¾¾Pregătirea pentru monitorizare și studii de consum pentru
Capitala culturală Timișoara 2021
¾¾Armonizarea cadrului pentru formare profesională.
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Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce
ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

F. Previzionarea evoluției
economico-financiare a instituției,
cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui
alocate de către autoritate, precum și a veniturilor
instituției ce pot fi atrase din alte surse

F.1 Proiectul de venituri și cheltuieli pentru
următoarea perioadă de raportare este prevăzut
în 2019
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DENUMIRE INDICATOR

Previziune BVC 2019
(LEI)

TOTAL VENITURI

7.072.000

Venituri proprii

1.382.000

Subvenții pentru instituții publice

5.600.000

Alte facilități postaderare

90.000

TOTAL CHELTUIELI

7.072.000

Cheltuieli de personal

2.235.000

Bunuri și servicii

4.697.000

Transferuri curente în străinătate

50.000

Alte facilități postaderare

90.000

F
F.2 Numărul de beneficiari estimați pentru
următoarea perioadă de management
Acest indicator se află într-o dinamică permanentă deoarece toți utilizatorii direcți care
fac apel la datele, studiile, publicațiile sau programele de formare INCFC devin consumatori
fideli ai serviciilor furnizate de Institut.
La nivel național s-au atins toate țintele de notorietate dorite, iar pentru viitor se pot
dezvolta relații mai directe prin parteneriate cu autoritățile locale, dar și cu parteneri din
mediul cultural privat.
O cuantificare strictă numeric este imposibilă pentru studiile de cercetare care sunt
diseminate în instituții publice de cultură, în biblioteci publice și biblioteci universitare, la
sediul autorităților centrale și locale, iar publicațiile online au acces internațional.
O cuantificare a beneficiarilor direcți ai programelor de formare este din nou nerelevantă
pentru că este direct proporțional cu numărul de locuri din sălile de curs, cu formulele de
12-15 cursanți obligatorii prin specificul majorității programelor de formare. Excepție fac
evaluările și atestările pentru care există o cerere foarte mare (a se vedea raportul pe
programele de evaluare și atestare), dar tipul de activitate și natura modului de lucru nu
permite un calcul pe beneficiar ca în cazul instituțiilor cu spectatori / vizitatori, întrucât
procesul de formare este diferit și ca frecvență, și ca tip de interacționare cu beneficiarii.

F.3 Analiza programului minimal realizat este
prevăzută în Anexa nr. 3
Programul minimal a fost echilibrat formulat, motiv pentru care gradul de îndeplinire a
fost extrem de mare. Nu au existat dificultăți în realizarea proiectelor estimate, în afara celor
logistice și de Marketing generate de modul greoi în care se comunică cu subordonatele.
Program minimal 2018

Estimat

Realizat 2018

1.120.000 LEI

1.117.773 LEI

Întrucât suma aferentă programului minimal a fost redusă unilateral, fără posibilitatea
de negociere, managerul a fost obligat să opteze pentru o strategie diferită, alocând
prioritar bani pentru cercetările majore la nivel național și reducând fondurile pentru
activitățile de formare, care s-au putut echilibra preponderent din veniturile proprii. Din
păcate, managementul de criză aplicat a însemnat amânarea dezvoltării segmentului de
formare și nu am putut deschide cursuri noi sau proiecte pilot de specializare, așa cum ne
propuneam în raportul pe 2017.
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ANEXE
Anexa 1. Calendarul evenimentelor organizate de INCFC
și în parteneriat cu alte instituții și organizații
IANUARIE
Lansarea platformei CulturadataInteractiv.ro
¾¾12-14 ianuarie, București
¾¾INCFC (lansare în mediul online)
¾¾Culturadata Interactiv reprezintă un instrument digital care oferă o imagine coerentă și explicită asupra infrastructurii
publice (rețeaua de instituții publice de cultură din teritoriu). Platforma furnizează grafice, tabele, cifre, hărți, date statistice
care reflectă distribuția națională, regională și județeană a acestor instituții, pe baza datelor furnizate de INS, coroborate cu
datele INCFC. Platforma mai oferă și date de consum cultural, date preluate din Barometrele de Consum Cultural realizate
anual de INCFC.

FEBRUARIE
Lansarea secțiunii Vitalitatea Culturală a Orașelor pe platforma CulturadataInteractiv.ro
¾¾16-18 februarie, București
¾¾INCFC (lansare în mediul online)
¾¾Vitalitatea culturală a orașelor vorbește despre potențialul cultural al comunităților locale și evidențiază dezvoltarea orașelor
în plan cultural. Indicii de vitalitate reflectă infrastructura culturală, participarea culturală, cheltuielile bugetare alocate
sectorului cultural, resursele umane specializate și industriile creative în cele mai importante orașe din țară.

MARTIE
Lansarea numărului 1/2017 al Revistei Muzeelor
¾¾ 13 martie, București
¾¾ INCFC (lansare în mediul online)

Lansarea Studiului de satisfacție al participanților la conferința Mastering the Music Business
¾¾ 14 martie, București
¾¾ INCFC (lansare în mediul online)
¾¾ Studiul a avut ca obiective: identificarea profilului participantului la conferința Mastering the Music Business, evaluarea
experienței conferinței și a nivelului de satisfacție a participanților și evaluarea industriei muzicale românești.
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Întâlnirea anuală din cadrul proiectului Live Skills
¾¾ 19-21 martie, București
¾¾ Organizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Oana Duca, Elena Bologa, Alexandru Avram,
Angela Tudor
¾¾ Proiectul LIVE SKILLS contribuie la sporirea capacității de angajare și la mobilitatea
profesioniștilor și a studenților din sectoarele culturale, la sporirea competitivității
SCC, precum și la construcția unui sector creativ și cultural vibrant și durabil.

Conferința Mastering the Music Business, ediția a 3-a
¾¾ 20-22 martie, București
¾¾ Organizator: Star Management; Corganizator: INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Oana Duca, Anda Becuț, Alexandru Avram,
Virgil Nițulescu
¾¾ Mastering the Music Business este prima conferință dedicată artiștilor independenți,
dar și echipelor acestora: manageri, agenți de booking, agenți de PR, tour manageri
etc. Ediția din 2018 a adus participanților numeroase oportunități de relaționare
cu profesioniștii din industria muzicală și din industriile adiacente, care au venit cu
prezentări de idei și tehnologii noi, dar și cu povești de succes, în primele două zile
ale conferinței. Din subiectele ediției nu au lipsit temele legate de distribuția online și
streaming, dezbateri pe tema managementului artistic, întâlniri cu reprezentanți ai
principalelor societăți de gestiune colectivă, povești de succes ale artiștilor din toate
generațiile. Au avut loc și showcase-uri ale unor trupe românești și internaționale
aflate la început de drum sau care doresc să-și prezinte noile show-uri live în fața
unui auditoriu format din profesioniști ai industriei muzicale și nu numai.

Lansare secțiunea Patrimoniul Cultural Național al României platforma
CulturadataInteractiv.ro
¾¾ 23-25 martie, București
¾¾ INCFC (lansare în mediul online)

APRILIE
Lansarea versiunii în limba engleză a numărului 1/2017
al Revistei Muzeelor 2017
¾¾ 20 aprilie, București
¾¾ INCFC (lansare în mediul online)
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Lansarea proiectului UNESCO CDIS în România
¾¾ 23 aprilie, București
¾¾ Corganizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț
¾¾ Proiectul a fost lansat în prezența doamnei Alma Mrgan-Slipičević, CDIS Specialist, Biroul Regional UNESCO pentru Știință și
Cultură în Europa, Oficiul Veneția/Sarajevo, a domnului Sorin Cristian Giuvelea, Secretar General Adjunct, Ministerul Culturii
și Identității Naționale, și a reprezentanților Institutului Național de Statistică, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, Ministerului Mediului,
Ministerului Apărării Naționale, Institutului Național al Patrimoniului, Consiliului Național al Audiovizualului și Agenției
Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Inspectoratului General al Poliției Române.

MAI
Lansarea volumului Barometru de Consum Cultural 2017.
Cultura în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale
¾¾ 14 mai, București
¾¾ Organizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț, Alexandru Avram, Delia Hanzelik, Angela Tudor, Consiliul de Specialitate
INCFC
¾¾ Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a lansat Barometrul de Consum Cultural 2017. Cultura
în pragul Centenarului Marii Uniri: Identitate, patrimoniu și practici culturale. Evenimentul a avut loc luni, 14 mai 2018,
în Foaierul Ministerului Culturii, etajul I, și a reunit peste 150 de persoane din sectorul cultural românesc, profesori,
conferențiari, sociologi, antropologi, cercetători, manageri culturali și manageri publici, personalități culturale, presă
culturală, oameni de televiziune, oameni de radio, studenți și voluntari.

Întâlnire de lucru UNESCO CDIS
¾¾ 16-18 mai, București
¾¾ Cu participarea INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț

Ședință de lucru comună în cadrul proiectului Heritart
¾¾ 21-23 mai, Bruxelles
¾¾ Organizator INCFC
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¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Alexandru Avram, Oana Duca, Elena Bologa,
Angela Tudor, Virgil Nițulescu, Alis Vasile, Radu Puchiu, Georgeta Vlăduțu

IUNIE
Grup de lucru și masă rotundă pentru pregătirea noului cadru Strategia Culturală 2021-2027
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

18-21 iunie, București
Organizator INCFC
Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț, Delia Mucică, Alexandru Avram
INCFC alături de British Council România au organizat la Biblioteca British Council
o dezbatere publică pe tema Strategiei Culturale Naționale alături de experți ai
Ministerului Culturii și Identității Naționale, experți străini, reprezentanți au diferitelor
instituții publice și ai societății civile.

SEPTEMBRIE
Congresul ENCATC – European network on cultural management and policy,
ediția 2018
¾¾ 25-29 septembrie, București
¾¾ Coorganizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Alexandru Avram, Anda Becuț, echipele
cercetare culturală și formare culturală
¾¾ Congresul a cuprins: dezbateri privind implicațiile patrimoniului și dialogurilor
interdisciplinare; vizite de studiu pentru contextualizarea principalelor subiecte ale
Congresului; poster-session pentru prezentarea celor mai interesante cercetări;
Premiile pentru debut în Cercetare ENCATC; sesiunea pentru Educație și Cercetare;
al 11-lea Forum al Cercetătorilor și Tinerilor Cercetători. La eveniment au participat
peste 200 de specialiști străini din domeniu, profesori universitari, practicieni,
oficialități europene și română, doctoranzi și studenți etc.

Reuniune Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe
¾¾ 27 septembrie, București
¾¾ Organizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru
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OCTOMBRIE
Info Day în cadrul proiectului Live Skills

¾¾ 2 octombrie, București
¾¾ Coorganizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Alexandru Avram, Delia Mucică, Elena Bologa, Angela Tudor

General Assembly of Compendium Policies for Culture
¾¾ 9-11 octombrie, Rijeka
¾¾ Cu participarea INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru

Conferința Națională a Managerilor Culturali ediția a V-a
¾¾
¾¾
¾¾
¾¾

26 octombrie, București
Organizator INCFC
Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț
Evenimentul a fost structurat în două părți: prima parte a avut ca temă Marketingul cultural în instituțiile publice de
culturăși urmărește să stimuleze generarea de practici de marketing cultural, precum și schimburi de idei și perspective
asupra acestui domeniu aflat în continuă schimbare și evoluție, care are un impact major asupra activității instituțiilor
culturale; a doua parteeste dedicată diverselor practici în aplicarea OUG 189/2008, precum și prezentării unui proiect
de modificare a acestui act normativ, cu modificările și completările ulterioare. La eveniment au participat peste 130 de
reprezentanți ai instituțiilor publice de cultură la nivel național.

NOIEMBRIE
Ședință de lucru în cadrul proiectului Live Skills

¾¾ 5-8 noiembrie, Sofia, Bulgaria
¾¾ Cu participarea INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Cristiana Vlad, Elena Bologa

Ședință de lucru în cadrul proiectului Heritart

¾¾ 14-16 noiembrie, București
¾¾ Organizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Cristiana Vlad, Elena Bologa, Alexandru Avram

Info Day în cadrul proiectului Live Skills

¾¾ 20 noiembrie, București
¾¾ Coorganizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Alexandru Avram, Delia Mucică, Elena Bologa, Angela Tudor

Conferința de Marketing Cultural ediția a V-a – Centenar în digital
¾¾ 22-23 noiembrie, București
¾¾ Coorganizator INCFC
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¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Alexandru Avram, Simona Barlaboi
¾¾ Evenimentul a reunit 15 profesioniști cu activitate în sectorul cultural care vor
prezenta proiecte derulate pe parcursul acestui an în muzee de stat, ca inițiative
private sau în parteneriat. Prezentările din prima zi lansează o serie de provocări
actuale ale domeniului: care sunt cele mai ofertante canale de promovare, care sunt
cele mai eficiente principii de storytelling, care este măsura în care comunicarea
culturală se poate muta în spațiul virtual și care este misiunea instituțiilor culturale
tradiționale într-un context de comunicare aflat în continuă schimbare? (numărul de
participanți a fost 80).

Deschiderea Sezonului Franța-România
¾¾ 26-29 noiembrie, Paris
¾¾ Cu participarea INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru

DECEMBRIE
Lansarea proiectului cultural Patrimoniu pentru următorul secol
¾¾ 12 decembrie, București
¾¾ Organizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț, Alexandru Avram, echipa cercetare
culturală
¾¾ Proiectul este menit să atragă atenția asupra unei resurse pentru dezvoltare pe
nedrept ignorată: patrimoniul național. Adresat în special tinerilor, proiectul pune
accent pe grija față de monumentele de patrimoniu, aducând pe agenda publică
atitudinea față de vandalizarea clădirilor cu semnificație istorică și ideea de
implicare. La evenimentul de lansare au luat parte aproximativ 80 de reprezentanți
ai instituțiilor de cultură precum Ministerul Culturii și Identității Naționale, Institutul
Național al Patrimoniului, reprezentanți ai mass-mediei, studenți, elevi, reprezentanți
ai mediului ONG etc.

Seminarul de prezentare a rezultatelor studiului Culture for Development
Indicators finanțat de UNESCO
¾¾ 14 decembrie, București
¾¾ Coorganizator INCFC
¾¾ Participare INCFC: Carmen Croitoru, Anda Becuț, Cătălin Dărășteanu
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Anexa 2. Lista terenurilor și clădirilor aflate în patrimoniul INCFC
(decembrie 2018)
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A TERENURILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL INCFC LA DATA DE 31.12.2018
Nr.
Crt.

Denumire
imobil

Locație și descriere
tehnică

Act normativ
de punere în
posesie

Domeniul
statului

Valoare
contabilă
conform
reevaluării

1

Teren aferent
imobilului
Restaurant
Creație
Cumpatu

Adresa: str. George
Enescu nr.11-13,
Sinaia, judetul
Prahova
Teren St=2725,28

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Privat,
conform
HG
2063/2004

1.299.000

Teren aferent
imobilului
Vila 10

Adresa: str. George
Enescu nr.24, Sinaia,
judetul Prahova
St.=699,24

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Privat,
conform
HG
2063/2004

3

Teren aferent
Hotelului
Pescăruș

Adressa: Bdul Tudor
Vladimiresu nr.9,
Eforie Nord, Judet
Constanta
St=3170

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Privat,
conform
HG
2063/2004

2.199.000

4

Teren aferent
Vila 13 Cerbul

Adresa: str. Alunis
nr.11, Sinaia, Jud.
Prahova
St=524,42 mp

HG 580/2002
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Public,
conform
HG 580/2002

239.000

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat ANEVAR la
data de 31.08.2017. Terenul este liber de sarcini, fără litigii.
INCFC a initiat demersul de transfer al fondului imobiliar
către alte instituții cu necesar real în acest sens

2.162.000

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat ANEVAR la
data de 31.08.2017. Teren fără litigii. Fosta instituție, CPPC,
a perfectat alături de Centrul Cultural HDU, organizație
profesională a creatorilor din domeniul artelor vizuale,
Contractul de comodat nr. D 156/20.01.2011, imobilul fiind
atribuit în folosință gratuită acestui Centru, până la data de
20.10.2035. INCFC a procedat la realizarea documentatiei
cadastrale și la înregistrarea documentației cadastrale la
OCPI - procedură în curs de validare.

2

5
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Teren aferent
cladirii casa

Adresa: Iulia Hasdeu
nr.3, sector 1,
Bucuresti
St=634 mp

HG 1878/2005
HG 1410/2009
HG 482/2010
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Public,
conform
HG 482/2010

317.000

Observații
Reevaluare efectuată de evaluator autorizat ANEVAR la
data de 31.08.2017.Terenul este liber de sarcini, fără
litigii. Institutul a inițiat demersul de transfer al fondului
imobiliar către alte instituții cu necesar real în acest sens
Reevaluare efectuată de evaluator autorizat ANEVAR la
data de 31.08.2017. Teren făra litigii.
Terenul și imobilul aferent au fost închiriate de fostul CPPC,
în baza Procesului-verbal de licitație nr. 855/06.10.2003,
beneficiarului Popescu Constantin, conform Contractului
de închiriere nr. 886/15.10.2003, până la data de
15.10.2034.
Reevaluare efectuată de evaluator autorizat ANEVAR la
data de 31.08.2017. Teren fără litigii. Terenul și imobilul
aferent au fost închiriate de fostul CPPC, în baza Hotărârii
nr. 265/05.04.2004, beneficiarului S.C. SERVEX SRL,
conform Contractului de închiriere nr. 303/26.04.2004,
până la data de 26.04.2024. Bunul închiriat are destinația
de hotel, alimentație publică, agrement.

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CLĂDIRILOR AFLATE ÎN PATRIMONIUL INCFC LA DATA DE 31.12.2018
Valoare
contabilă
conform
reevaluării

Observații

1285000

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat
ANEVAR la data de 31.08.2017. Imobil
liber de sarcini, fără litigii. Institutul a inițiat
demersul de transfer al fondului imobiliar
către alte instituții cu necesar real în acest
sens

Denumire
imobil

Locație și descriere
tehnică

Act normativ
de punere în
posesie

Clădire
Restaurant
Creatie
Cumpatu

Adresa: str. George Enescu nr.11-13,
judetul Prahova
Imobil tip restaurant cu regim de
inaltime P+1E, Sc=754 mp, Sd=1179,80
mp (terenul aferent este mentionat
la pozitia 1 in situatia centralizata a
terenurilor)

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

2

Adresa: str. George Enescu nr.11-13,
Sinaia, judetul Prahova
Clădire Vila 8
Imobil tip vila cu regim de inaltime
Sinaia
P+1E, Sc=67,75 mp, Sd=136,50 mp (fara
teren)

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Privat, conform
HG 2063/2004

133000

3

Adresa: str. George Enescu nr.24, Sinaia,
judetul Prahova
Imobil tip vila cu regim de inaltime
P+1E+M, Sc=193,35 mp, Sd=351,13
mp (terenul aferent este mentionat
la pozitia 2 in situatia centralizata a
terenurilor)

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Privat, conform
HG 2063/2004

381000

Nr.
Crt.

1

Clădire Vila
10
Sinaia

Adressa: Bdul Tudor Vladimiresu nr.9,
Eforie Nord, Judet Constanta
Regim de inaltimeDS+P+1E, Sc=497
mp, Sd=997 mp, Su=828 mp (terenul
aferent este mentionat la pozitia 3 in
situatia centralizata a terenurilor)

4

Clădire Hotel
Pescarus

5

Adresa: str. Barbu Delavrancea nr.57,
sector 1, București
Suprafață utilă construcție – 671,56 mp
Clădire
și teren cotă indiviză în suprafață de
monument 188,82 mp, din care:
istoric
- subsol al construcției cu suprafața
(sediu INCFC) utilă de 68,11 mp și cota indiviză de
9,03%, reprezentând 18,69 mp teren
din suprafața totală de 206,95 mp
teren situat sub construcție;

HG 2063/2004
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

HG 67/2005
HG 1167/2007
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Domeniul
statului

Privat, conform
HG 2063/2004

Privat, conform
HG 2063/2004

Public, conform
HG 1167/2007

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat
ANEVAR la data de 31.08.2017. Imobil
liber de sarcini, fără litigii. Institutul a inițiat
demersul de transfer al fondului imobiliar
către alte instituții cu necesar real în acest
sens
Reevaluare efectuată de evaluator
autorizat ANEVAR
la data de
3 1 . 0 8 . 2 0 1 7 . I m o b i l fă ra l i t i g i i .
Terenul și imobilul aferent au fost închiriate
de fostul CPPC, în baza Procesului-verbal de
licitație nr. 855/06.10.2003, beneficiarului
Popescu Constantin, conform Contractului
de închiriere nr. 886/15.10.2003, până la
data de 15.10.2034.

1354000

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat
ANEVAR la data de 31.08.2017. Imobil
fără litigii. Terenul și imobilul aferent au
fost închiriate de fostul CPPC, în baza
Hotărârii nr. 265/05.04.2004, beneficiarului
S.C. SERVEX SRL, conform Contractului
de închiriere nr. 303/26.04.2004, până la
data de 26.04.2024. Bunul închiriat are
destinația de hotel, alimentație publică,
agrement.

1447755

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat
ANEVAR la data de 31.12.2015. Imobilul
fără litigii. INCFC a inițiat demersul de
transfer al fondului imobiliar către alte
instituții cu necesar real în acest sens
(AFCN). Institututul se afla în procedură
de înscriere a dreptului de administrare în
cartea funciară.
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Nr.
Crt.

Denumire
imobil

Locație și descriere
tehnică

Act normativ
de punere în
posesie

Domeniul
statului

- apartament nr.2-parter cu o suprafață
utilă de 90,31 mp și cota indiviză de
11,80% reprezentând 24,43 mp teren
din suprafața totală de 206,95 mp
teren situat sub construcție;
- apartament nr.3-et.1 cu o suprafață
utilă de 159,87 mp și o suprafață
totală de 169,05 mp și cota indiviză de
22,10% reprezentând 45,73 mp teren
din suprafața totală de 206,95 mp
teren situat sub construcție;
- apartament nr.4-et.2 cu o suprafață
utilă de 157,96 mp și o suprafață
totală de 174,28 mp și cota indiviză de
22,78% reprezentând 47,14 mp teren
din suprafața totală de 206,95 mp
teren situat sub construcție;
- apartament nr.5-mansardă cu o
suprafață utilă de 195,31 mp și cota
indiviză de 25,53% reprezentând
52,83 mp teren din suprafața totală de
206,95 mp teren situat sub construcție.
Tipul structurii de rezistență: cărămidă
(fara teren)

6

7

82

Adresa: str. Alunis nr.11, Sinaia, Jud.
Prahova
Imobil tip vila cu regim de inaltime
Vila 13 Cerbul DS+P+2E, Sc=179,60 mp , Sd=684,70
mp (terenul aferent este mentionat
la pozitia 4 in situatia centralizata a
terenurilor)

Clădire casă

Adresa: Iulia Hașdeu nr.3, sector 1,
București
Imobil tip vila cu regim de înalțime
P+2E, Sc=1034 mp, Sd=1548 mp
(terenul aferent este menționat la
poziția 5 în situația centralizată a
terenurilor)

HG 580/2002
HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

HG 1878/2005
HG 1410/2009
HG 482/2010
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Public, conform
HG 580/2002

Public, conform
HG 482/2010

Valoare
contabilă
conform
reevaluării

Observații

969000

Reevaluare efectuată de evaluator
autorizat ANEVAR la data de 31.08.2017.
Imobil liber de sarcini, fără litigii.
INCFC a initiat demersul de transfer al
fondului imobiliar către alte instituții cu
necesar real în acest sens

1754000

Reevaluare efectuată de evaluator autorizat
ANEVAR la data de 31.08.2017. Imobil fără
litigii. Fosta instituție, CPPC, a perfectat
alături de Centrul Cultural HDU, organizație
profesională a creatorilor din domeniul
artelor vizuale, Contractul de comodat nr.
D 156/20.01.2011, imobilul fiind atribuit în
folosință gratuită acestui Centru, până la
data de 20.10.2035. INCFC a procedat la
realizarea documentatiei cadastrale și la
înregistrarea documentației cadastrale la
OCPI - procedură în curs de validare.

Nr.
Crt.

8

9

Denumire
imobil

Vila 14

Vila 15

Locație și descriere
tehnică

Adresa: str. George Enescu nr.21
(Girbovei), Sinaia, Jud. Prahova P+E
Sc=147,27 mp Sd=235,43

Adresa: str. George Enescu nr.21
(Girbovei), Sinaia, Jud. Prahova
P+Atelier+E
Sc=48,05mp Sd=144,15

Act normativ
de punere în
posesie

Domeniul
statului

Valoare
contabilă
conform
reevaluării

HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Public, conform
inventarului
centralizat
comunicat
INCFC-ului de
catre Ministerul
Culturii in data
de 19.08.2016

291019

HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

Public, conform
inventarului
centralizat
comunicat
INCFC-ului de
catre Ministerul
Culturii in data
de 19.08.2016

135905

10

Vila 16

Adresa: str. George Enescu nr.21
(Girbovei), Sinaia, Jud. Prahova
P+Atelier+E+M
Sc=43,97mp Sd=131,91

HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

11

Magazie vila
14

Adresa: str. George Enescu nr.21
(Girbovei), Sinaia, Jud. Prahova
Sc=24mp

HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

12

Magazie vila
15

Adresa: str. George Enescu nr.21
(Girbovei), Sinaia, Jud. Prahova

HG 1878/2005
HG 1410/2009
OUG 72/2013
HG 1069/2013

13

Sediu INCFC

Bucuresti, Bdrul Unirii nr.22, sector 3

HG nr.
779/26.10.2017

Public, conform
inventarului
centralizat
comunicat
INCFC-ului de
catre Ministerul
Culturii in data
de 19.08.2016
Public, conform
inventarului
centralizat
comunicat
INCFC-ului de
catre Ministerul
Culturii in data
de 19.08.2016
Public, conform
inventarului
centralizat
comunicat
INCFC-ului de
catre Ministerul
Culturii in data
de 19.08.2016
Public

129305

13447

Observații

Imobile edificate de Statul Român pe
terenul dlui Bogdan Nastase (proprietate
privată).Prin Extrasul de Carte Funciară
penrtu informare Carte Funciară nr.21599
Sinaia, nr. cerere 57202/27.06.2018, eliberat
de către O.C.P.I. Prahova se atestă expres
întabularea dreptului de proprietate a
Statului Român și a dreptului de folosință
al Institutului Național pentru Cercetare și
Formare Culturală. INCFC a facut demersuri
la nivelul ordonatorului principal de
credite cu privire la validarea unei soluții
privind reglementarea situației juridice a
acestor imobile (construcții) _proiect de
Hotărâre de Guvern privind actualizarea
valorii de inventar a unor construcții
aflate în domeniul public al statului și
în administrarea Institutului Național
pentru Cercetare și Formare Culturală și
trecerea acestora din domeniul public
al statului în domeniul privat al acestuia,
în vederea scoaterii din funcțiune și
valorificării, precum și actualizarea anexei
nr. 6 la H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din
domeniul public al statului

13447

7903198

83

ANEXE

Anexa 3
Program minimal pentru anul 20183 – raportare finală
Nr. Crt.

1

Program

Scurtă descriere a programului

P1 Statistica și
cartografierea
culturii

Sfera de cuprindere implică surse de date
statistice și administrative, cartografierea
sectorului cultural și exportul datelor
obținute după culegere și validare prin
instrumente moderne de prezentare și
diseminare (ex. hărți interactive)
Rezultate:
• dezvoltarea instrumente de culegere
date (chestionare)
• catalogare surse de date
• definire și actualizare fișe de indicatori
• rapoarte aferente studiilor
• actualizare și dezvoltare baze de date
• actualizare și dezvoltare aplicații online
de culegere, validare și prelucrare date

Nr. Proiecte
în cadrul
programului

4

Denumire proiect

2

0

P1.2 Implementarea
metodologiei UNESCO privind
indicatorii statistici pentru
domeniul culturii

24.000

P1.3 Platforma online INCFC
pentru culegere date

3

Evaluarea și reglementarea ocupațiilor,
competențelor și standardelor
ocupaționale din domeniul culturii, în
colaborare cu ANC, Comitetul Sectorial
pentru Ramura Cultură, specialiști și
experți interni și internaționali, etc.
TOTAL P3

84

66.505

28.788
120.000

P2.1 Barometrul de Consum
Cultural (sondaj 2018 + drepturi
de autor)
P2.2 Vitalitatea culturală a
orașelor (analize comparative)

1

P3.1 Analiză/ actualizare/
dezvoltare standarde
ocupaționale din domeniul
Culturii

119.293
136.851

260.000

P2.3 COMPENDIUM POLICIES
FOR CULTURE – realizarea
profilului de țară, sistem,
politici și strategia culturală din
România

TOTAL P2
P3 Meserii și
competențe în
cultură

120.000

P1.4 Platformă de vizualizare
interactivă, cartografierea
sectorului cultural

3

Suma cheltuită
pe proiect
realizat (lei)

P1.1 Construirea Contului
Satelit privind Cultura

TOTAL P1

Printre problematicile abordate în cadrul
instituțiilor se numără: infrastructura
P2 Cercetare
de distribuție a bunurilor și serviciilor
fundamentală
culturale, patrimoniul cultural,
și aplicată:
infrastructura culturală privată, capitalul
diagnoză sector
cultural, bugetul alocat consumului
cultural
cultural și modul de petrecere a timpului
liber în rândul populației din România

Buget
prevăzut pe
program (lei)

50.000

73.082

260.000

259.933

50.000,00

49.500

50.000

49.500

3 În programul minimal vor fi incluse numai programele și proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenția acordată de MCIN, la titlul II „Bunuri și
servicii“.

Nr. Crt.

4

Program

Scurtă descriere a programului

P4 Programe
specializare
(Decizii – pct. 2)

Grupuri de lucru și cursuri de specialitate
interdisciplinare și multidisciplinare
pentru angajații care își doresc o carieră
în domeniul culturii sau angajații din
instituțiile/ organizațiile de cultură care
doresc perfecționare continuă

Nr. Proiecte
în cadrul
programului

5

Denumire proiect

P5 Programe
evaluare

Evaluarea competențelor profesionale în
domeniul culturii

5.000

P4.2 Patrimoniu cultural

5.000

P4.3 Artele spectacolului
P4.4 Biblioteconomie

5.000
5.000

6

5.000

P5.2 Patrimoniu cultural

5.000

P5.3 Artele spectacolului
P5.4 Biblioteconomie

25.000

5.000
5.000

P5.5 Cursuri interdisciplinare

0,00

P5.6 Traducători

5.000
25.000

2

25.000

P5.1 Management cultural

P6.1 Publicații (print și online):
- seria Caietele Culturadata
- Revista Muzeelor
- studii diverse
Publicațiile aferente studiilor, inclusiv
cele periodice, precum și evenimentele
organizate la nivelul INCFC și participările
la conferințe interne și internaționale, etc.

5.000

P4.5 Cursuri interdisciplinare

TOTAL P5

P6 Diseminare
rezultate:
publicații,
conferințe
internaționale
și evenimentele
INCFC

25.000

25.000

6

Suma cheltuită
pe proiect
realizat (lei)

P4.1 Management cultural

TOTAL P4

5

Buget
prevăzut pe
program (lei)

P6.2 Participări la conferințe
și seminarii internaționale (ex.
rețeaua ENCATC, Asociația
Compendium, Asociația
ECURES, Departamentul de
Statistică al Ministrului Culturii
din Franța, Universitatea Lyon
2, etc.)

25.000
124.654

640.000
514.392

- cotizații asociații profesionale
internaționale
TOTAL P6

640.000

639.046

TOTAL GENERAL

1.120.000

1.117.772
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