Finanțarea culturii la nivel național și local (2005-2020)
Sinteză
Introducere
Analiza prezintă rezultate cu privire la finanțarea publică a domeniului cultural, la nivel național și local. La nivel
național, sunt prezentate și analizate datele cu privire la finanțările din partea Ministerului Culturii, instituțiilor
subordonate și din partea altor instituții ale administrației centrale, inclusiv cu privire la sumele de bani care provin
din fondurile structurale și de investiții europene. De asemenea, au fost realizate comparaţii între nivelul de finanţare
al SCC-urilor în România și cel din alte țări europene. Analiza asupra cheltuielilor autorităților publice locale pentru
Cultură, recreere și religie are ca obiectiv cercetarea modului în care au fost finanțate proiecte culturale desfășurate
de entități neguvernamentale cu activitate în domeniul cultural și domeniile conexe. Acest demers este relevant, în
primul rând, pentru că urmărește modul în care autoritățile publice locale au susținut acest sector de activitate cu
impact nu doar în domeniul culturii, ci și în mediul socio-economic.
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Metodologie
Cheltuielile din bugetul de stat destinate Ministerului Culturii au fost identificate pe baza execuțiilor bugetare ale
Ministerului Culturii, având ca sursă Ministerul Finanțelor Publice. Pentru analiza cheltuielilor autorităților publice
locale pentru Cultură, recreere și religie au fost folosite situațiile veniturilor și cheltuielilor pentru cele patru categorii
de autorități publice locale care gestionează bugete distincte: comune, orașe, municipii și consilii județene. Datele au
fost ulterior agregate pe județe și pe regiuni de dezvoltare, iar acolo unde a fost posibil și pentru mediile rezidențiale
urban și rural.
Pentru comparații la nivelul UE, au fost colectate date de la Eurostat în baza Statisticilor privind cheltuielile
guvernamentale (Government Finance Statistics) conform clasificării COFOG (Clasificarea Funcțiilor Guvernului).
Potrivit precizărilor metodologice ale Eurostat, în cadrul diviziunii 08, „Recreere, cultură și religie”, grupurile 08.2 –
„Servicii culturale” și 08.3 – „Serviciile de difuziune și publicare” sunt considerate ca fiind „exclusiv” culturale potrivit
manualului COFOG (ediția 2019) și din acest motiv sunt considerate cu predilecție în cadrul comparațiilor.
Analiza proiectelor finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene a fost realizată în baza unui set limitat
de date disponibile oferite de rapoarte preliminare ale programelor POR, PNDR, POCU . Analiza a inclus Programul
Europa Creativă în perioada 2014 – 2020 și Granturile Spațiului Economic European (SEE) și ale Norvegiei.
La nivel local, finanțarea din fondurile publice nerambursabile acordată entităților neguvernamentale cu activitate în
domeniul cultural și domeniile conexe a fost analizată în baza actelor normative – OG 51/1998 și Legea 350/2005 - care
reglementează acest proces de finanțare. Au fost colectate date în perioada iulie-octombrie 2020 prin transmiterea
unei solicitări oficiale către toate consiliile județene și unitățile administrativ teritoriale cu rang de municipiu și oraș.
Rata de răspuns a variat la nivelul celor trei categorii de autorități publice, astfel: au răspuns la solicitare 206 dintre
cele 216 orașe din România, 99 dintre cele 103 de municipii, și 40 dintre cele 41 de consilii județene. În cazurile în
care nu s-a primit un răspuns din partea autorităților locale din mediul urban și rural până la finalul procesului de
colectare directă, a fost consultată Partea a VI-a a Monitorului Oficial al României, unde autoritățile locale sunt
obligate să publice programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile, un anunț de atribuire a
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contractului de finanțare nerambursabilă, iar la finalul anului fiscal, un raport cu privire la contractele de finanțare
nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal, cuprinzând programele finanțate, beneficiarii și rezultatele
contractului.

Rezultate
Cheltuielile la nivel național și local pentru Cultură, recreere și religie
Ponderea cheltuielilor din Bugetul de stat care au fost alocate Ministerului Culturii a avut o scădere constantă în
perioada 2017-2020 de la 0,41% la 0,18% (graficul 1). În valori absolute, sumele alocate au avut însă o creștere de
peste 100 mil. lei, de la 630 mil. lei la 774 mil. lei (graficul 2). Cu alte cuvinte, deși cheltuielile în valori absolute au
crescut atât la Bugetul de stat, cât și la bugetul Ministerului Culturii, raportul dintre acești doi indicatori arată că între
2017 și 2021 sumele alocate Ministerului Culturii au reprezentat o parte tot mai mică din Bugetul de stat.
Grafic 1. Ponderea cheltuielilor Ministerului Culturii din cheltuielile de la Bugetul de Stat

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice (prelucrare INCFC)
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Grafic 2. Cheltuielile Ministerului Culturii - valori nominale în lei

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice – Transparență bugetară (prelucrare INCFC)

Valoarea cheltuielilor făcute în capitolul 67 Cultură, recreere și religie1 din bugetul de către autoritățile publice locale
a avut o tendință generală de creștere, cu ponderi din cheltuielile totale ce variază între 4% – minimul din 2005 – și 10%
– valoarea maximă atinsă în 2018. În mediul rural, sumele cheltuite pentru cultură au înregistrat o tendință generală de
creștere lentă comparativ cu municipiile și orașele. Din 2000 și până în 2017, valoarea totală a cheltuielilor pentru
cultură în mediul rural nu a atins 100 lei pe an pe locuitor.
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Din execuțiile bugetare detaliate au fost extrase cheltuielile încadrate pe capitolul 67 Cultură, recreere și religie din clasificația funcțională
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Harta 1. Cheltuieli pentru cultură per capita: comparație între mediul rural și mediul urban (lei/capita) (2020)
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Doar începând cu 2018 mediul rural a depășit acest prag, ajungând la 129 lei pe locuitor în 2020. Pentru comparație cu
mediul urban, la nivelul anului 2020, Municipiul București a alocat la cultură 686 lei pe locuitor, celelalte municipii au
alocat puțin peste o treime din această sumă, iar orașele 249 lei pe locuitor.
Grafic 3. Evoluția cheltuielilor destinate domeniului Cultură, recreere și religie per capita, din bugetul
autorităților publice locale. Comparație între comune, orașe, municipii și București (2005-2020)

Sursa: Situația veniturilor și cheltuielilor UAT-urilor (MDRAP) și Recensământul populației și locuințelor (2011)

La nivelul consiliilor județene, s-a înregistrat ponderea cea mai mare a cheltuielilor pentru cultură din cheltuieli totale
în fiecare dintre anii analizați până în 2017. În 2019, procentul de cheltuieli pentru capitolul 67 Cultură, recreere și
religie2 din bugetul autorităților publice locale a ajuns la 13%, pentru mediul urban și rural. Procesul de descentralizare
început în 1997 a dus la comasarea, restructurarea sau desființarea unor instituții județene de cultură. Chiar și în
această situație, în mod constant, cel puțin 8% din cheltuielile consiliilor județene au mers către domeniul culturii.
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Din execuțiile bugetare detaliate au fost extrase cheltuielile încadrate pe capitolul 67 Cultură, recreere și religie din clasificația funcțională
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În 2020, la nivel județean, sumele cele mai mari pe locuitor sunt înregistrate în mediul urban, în Ialomița, Satu Mare și
Botoșani – peste 700 de lei, atingând 882 lei în Ialomița. La polul opus, cele mai mici sume sunt în mediul rural, în
Teleorman, Dolj și Buzău – între 55 și 70 de lei. Este de remarcat existența unor județe în care mediul rural a făcut
cheltuieli pentru cultură pe locuitor mai mari decât cele din mediul urban: Cluj, Ilfov, Hunedoara, Maramureș, Sălaj,
Brașov și Galați.

Comparații la nivelul Uniunii Europene
Cheltuielile publice generale din UE pentru „recreere, cultură și religie” s-au ridicat la 162 de mld. euro sau 1,2 % din
PIB în 2019. În 2019, Ungaria (3,0 % din PIB) și Estonia (2,0 % din PIB) au înregistrat cel mai mare raport față de PIB, în
timp ce România înregistra 1%, comparativ cu 1,2 % din PIB în UE-27 și 1,1 % din PIB în zona euro. Prin raportare la
cheltuielile destinate doar categoriilor „serviciilor culturale” și „serviciilor difuziunii și publicării”, care sunt
considerate de Eurostat ca având „exclusiv” o destinație culturală, cheltuielile în România au avut o tendință de ușoară
creștere, plasând Romania în 2019 în rândul unui grup de doar patru țări membre UE foste comuniste care alocă mai
mult de 1 mld. euro pentru aceste categorii de cheltuieli.
Grafic 4. Evoluția cheltuielilor publice pentru „servicii culturale” și „servicii de difuziune și publicare” (2011-2019, mil. €)

Sursa: Eurostat (Database - Culture - Eurostat (europa.eu)
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În perioada 2007-2014, media europeană a cheltuielilor pentru cultură pe locuitor a fost de 107 euro (aproximativ 450
de lei, raportat la cursul valutar mediu pentru acea perioadă). Focalizând însă pe zona Europei de Est, media
cheltuielilor pentru cultură pe locuitor a fost în aceeași perioadă în jur de 50 de euro (aproximativ 210 lei). Astfel,
media cheltuielilor pentru cultură pe locuitor în România (165 de lei) a fost de aproximativ o treime din media
europeană și cu aproximativ 50 de lei mai mică decât media Europei de Est.

Proiecte culturale finanțate din fonduri publice nerambursabile
În perioada 2014 – 2020, programele finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene au oferit
beneficiarilor din România o gamă largă de oportunități de investiții concentrate către o mai bună valorificare a
patrimoniului cultural. Acest obiectiv a putut fi atins prin Programul Operațional Regional, prin Axa prioritară 5:
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, dar și prin
alte programe operaționale, programe de cooperare teritorială europene sau programe europene.
Sunt de remarcat următoarele programe și priorități de investiții: Interreg V - A România – Bulgaria (în cadrul axei
prioritare 2, OS 2.1: Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural și a resurselor și patrimoniului cultural);
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia (OS 4.1: Dezvoltarea economiei turismului
local de-a lungul graniței, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural; OS
4.2: Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității serviciilor turistice, valorificării sustenabile a
patrimoniului natural și cultural); Programul Operațional Comun România – Ucraina (Obiectivul tematic 3: Promovarea
culturii locale și protejarea patrimoniului istoric); Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia România - Ucraina (Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric); Programul
Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” (în cadrul obiectivului tematic 1: Promovarea în comun a afacerilor şi
antreprenoriatului în sectoarele turism şi cultură); Programul Interreg V-a România - Ungaria (OS 1.2 Utilizarea durabilă
a patrimoniului natural, istoric și cultural în aria eligibilă); Programul Operațional Comun România - Republica Moldova
(Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric); Programul Transnaţional Dunărea
(în cadrul axe prioritare 2: OS 2.2 Sprijinirea folosirii sustenabile a moștenirii naturale și culturale și a resurselor);
Programul Național de Dezvoltare Rurală (finanțarea activităților tradiționale non-agricole, activităților meșteșugărești
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în mediul rural); Programul România Creativă, în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Prioritatea de investiții
8.iii: „Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor
întreprinderi mici și mijlocii inovative”.
Programul Europa Creativă (2014-2020) al UE, prin Subprogramul CULTURA, a avut patru componente: Proiecte de
cooperare la nivel european; Rețele europene; Platforme europene; Proiecte de traducere literară. Granturile Spațiului
Economic European (SEE) și Norvegiene au avut înscrise printre priorități „Îmbunătățirea managementului patrimoniului
cultural”, „Îmbunătățirea accesului la cultură”, „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural”.

Participarea României la Programul Europa Creativă
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La nivel național, din numărul total de UAT-uri analizate, 179 (50%) au acordat în cel puțin un an finanțări
nerambursabile pentru proiecte non-profit de interes general. Dintre acestea, 156 (44% din totalul de 359) de UAT-uri
au acordat finanțări și pentru domeniul cultură.
Tabel 1. Frecvența UAT-uri care au acordat finanțări nerambursabile

Total

CJ
Municipii
Orașe
Total UAT

41
102
216
359

Au acordat finanțări
prin Legea 350/2005
în cel puțin un an din
perioada 2005-2020

34
76
69
179

% al celor care au
acordat finanțări prin
Legea 350/2005 în cel
puțin un an din
perioada 2005-2020

83%
75%
32%
50%

Au acordat finanțări
de proiecte culturale
în cel puțin un an din
perioada 2005-2020

% al celor care au acordat
finanțări de proiecte
culturale în cel puțin un
an din perioada 20052020

33
68
55
156

80%
67%
25%
44%

Sursa: Colectare directă INCFC și Monitorul Oficial, Partea a VI-a

Grafic 5. Procentul de UAT-uri care au acordat finanțări nerambursabile.

Sursa: Colectare directă INCFC și Monitorul Oficial, Partea a VI-a
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La nivelul consiliilor județene, 83% (34) au acordat finanțări în baza Legii 350/2005 în cel puțin un an din perioada
studiată (2005-2020), iar 80% (33) dintre consilii au acordat finanțări pentru proiecte culturale. Municipiile
înregistrează valori procentuale apropiate de cele ale consiliilor județene: 75% (76) dintre municipii au folosit Legea
350/2005 în cel puțin un an între 2005 și 2020, iar în 67% (68) dintre cazuri au fost aprobate finanțări și pentru cultură.
La nivelul orașelor valorile scad considerabil: doar 32% (69) dintre orașe au acordat astfel de finanțări și doar 25% (55)
au finanțat și proiecte culturale în baza Legii 350/2005.

Finanțarea culturii în perioada pandemiei COVID-19 (2019-2020)
În cei doi ani, au fost alocate din bugetul de stat sume similare către Ministerul Culturii, aprox. 774 mil. lei în 2020
față de 769 mil. lei în 2019. În ciuda datelor încă incomplete care sunt disponibile, se poate concluziona că valoarea
cheltuielilor în domeniul culturii făcute de autoritățile publice locale înregistrează stagnări și scăderi ale procentului
de cheltuieli destinate domeniului cultural. Pe fondul unei scăderi generale, la nivelul țării, a numărului de proiecte
culturale finanțate din fonduri publice nerambursabile de către autoritățile publice locale în perioada 2017-2019, sunt
totuși județe – Sibiu, Iași, Vrancea, Mehedinți, Arad - care au reușit să mențină sau să depășească în 2020 numărul de
proiecte din 2019, chiar și sub rezerva datelor incomplete pentru 2020.

Concluzii
Tendința generală în ultimele două decenii a fost de creștere a valorii cheltuielilor făcute de autoritățile publice
centrale și locale în domeniul culturii, deși acestea se află încă sub media europeană. După anul centenarului – 2018,
an în care în multe cazuri cheltuielile pentru cultură au culminat, a urmat o stagnare la nivel național, urmată de o
scădere cauzată de contextul pandemiei COVID-19. Diferențele foarte mari între mediul urban și rural în finanțarea
sectoarelor culturale și creative, atât în privința cheltuielilor alocate domeniului culturii pe locuitor, cât și ca procent
din cheltuielile totale, se reflectă în accentuarea decalajelor și în lipsa de acces la oferta culturală a populației rurale.
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În ce privește finanțarea proiectelor culturale din fonduri publice nerambursabile, un aspect important de remarcat
este faptul că autoritățile publice locale folosesc cu precădere Legea 350/2005 în detrimentul OG 51/1998. Acest lucru
este relevant mai ales pentru că OG 51/1998 este un act legislativ dedicat finanțării proiectelor culturale, spre
deosebire de Legea 350/2005 ce vizează în mod generic orice proiect non-profit de interes pentru comunitate.
Tendința din ultimii 15 ani a fost una de creștere a frecvenței numărului de sesiuni de finanțare organizate de
autoritățile publice locale și, implicit, de creștere a numărului de proiecte finanțate. Din păcate contextul pandemic al
ultimilor doi ani pare să fi întrerupt acest trend. Pentru a oferi platforma necesară de relansare a politicii culturale,
Strategia va propune măsuri și instrumente financiare active atât la nivel central, cât și la nivel local pentru stimularea
sectoarelor creative și culturale. Fondurile planificate din surse naționale sunt parte a unui program integrat de
implementare a programelor și inițiativelor de finanțare publică și privată, inclusiv la nivelul Uniunii Europene și al
altor organisme internaționale, existente și noi, pentru a poziționa artele și cultura ca sectoare cheie ale valorificării
istorice, sociale și economice a resurselor culturale și creative.
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ANALIZĂ SWOT
PUNCTE TARI:
● Tendința generală în ultimele două decenii de creștere a valorii cheltuielilor făcute de autoritățile publice centrale și locale în
domeniul culturii.
● Tendința generală în ultimele două decenii de creștere a frecvenței numărului de sesiuni de finanțare organizate de autoritățile
publice locale și, implicit, de creștere a numărului de proiecte finanțate.
● La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, există rezultate de mare impact din perspectiva numărului de proiecte culturale
finanțate și a sumelor alocate.

PUNCTE SLABE:
● Ponderea cheltuielilor din Bugetul de stat care au fost alocate Ministerului Culturii a avut o scădere constantă în perioada 20172020.
● Există decalaje importante la nivelul celor mai multe județe cu privire la finanțarea domeniului culturii în mediul rural în
comparație cu mediul urban în defavoarea mediului rural, iar aceste decalaje sunt mai însemnate în partea de sud a țării.
● Autoritățile publice locale folosesc cu precădere Legea 350/2005, ce vizează în mod generic orice proiect non-profit de interes
pentru comunitate, în detrimentul OG 51/1998, care este un act legislativ dedicat finanțării proiectelor culturale.
● Autoritățile publice locale nu cunosc legislația în vigoare pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri publice în
domeniul culturii.
● Concentrarea finanțării organizațiilor neguvernamentale culturale la nivelul consiliilor județene și municipiilor.

OPORTUNITĂȚI:
● Valorificarea experienței instituționale și antreprenoriale acumulate în perioada 2014 – 2020.
● Cadrul legislativ oferă oportunitatea finanțării unei diversități crescute de proiecte culturale, dezvoltate la nivel local, cât mai
aproape de beneficiar.
● Îndeplinirea obiectivelor cu tematică culturală din programele finanțate prin fondurile structurale și de investiții europene în
perioada 2021-2027.
● Îndeplinirea obiectivelor cu tematică culturală din programele finanțate prin PNRR.
● Accesarea programelor finanțate la nivelul UE prin pachetul de măsuri Europa Creativă.
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● Promovarea culturii ca instrument al diplomației și al relațiilor internaționale în baza unui plan strategic de finanțare și sprijin
pentru acțiunea culturală internațională.

AMENINȚĂRI:
● Diferențele în general mari între mediul urban și rural în finanțarea sectoarelor culturale și creative, atât în privința
cheltuielilor alocate domeniului culturii pe locuitor, cât și ca procent din cheltuielile totale.
● Necunoașterea beneficiilor finanțării infrastructurii și proiectelor culturale la nivelul autorităților locale.
● Neaplicarea cu precădere a legislației specifice pentru finanțarea proiectelor culturale din fonduri nerambursabile publice (OG
51/1998).
● Absența deprinderii de raportare la nivelul autoritățile publice locale a fondurilor acordate și a proiectelor culturale finanțate
din fonduri nerambursabile publice.
● Absența unei experiențe importante de adoptare continuă a instrumentelor de finanțare existente (ex. crowdfunding) și de
creare a stimulentelor pentru creșterea finanțării private pentru cultură.
● Absența unei experiențe importante cu privire la promovarea exporturilor și internaționalizarea conținuturilor culturale prin
sisteme de finanțare de stat și prin măsuri pentru a îmbunătăți disponibilitatea finanțării private.
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Rezultatele detaliate ale Analizei funcționale a sectorului cultural se regăsesc în materialul integral realizat ca livrabil
în proiectul Viziune Strategică și Coerentă pentru Sectorul Cultural, cod MySMIS129541/ cod SIPOCA 709, finanțat din
Fondul Social European, prin „Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.
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