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Despre noi
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală 
(INCFC), aflat în subordinea Ministerului Culturii, este 
singurul institut național care are ca obiective studierea, 
cercetarea și furnizarea de date statistice pentru domeniul 
culturii, precum și formarea continuă a celor care aleg o 
carieră în sectorul ocupațional cultură.

INCFC a fost constituit în 2013 prin comasarea Centrului 
de Formare Profesională în Cultură cu Centrul de Cercetare 
și Consultanță în domeniul Culturii. Din 2014, INCFC s-a 
poziționat în domeniul culturii cu noi studii și cercetări 
adaptate dinamicilor de consum cultural și cu programe 
de formare care răspund nevoilor profesioniștilor.

Printre beneficiari s-au aflat: instituții publice de cultură din 
subordinea autorităților locale sau centrale (muzee, centre 
expoziționale, așezăminte culturale, biblioteci, instituții de 
spectacole sau concerte), organizații culturale din sectorul 
privat, mediul universitar și academic de profil etc. În 
perioada 2017-2022, categoriile de beneficiari INCFC s-au 
diversificat constant. Din 2019, s-au adăugat noi categorii 
de beneficiari din alte țări, dar și profesioniști din domeniul 
culturii și al educației care accesează cu predilecție studiile 
de pe website sau platformele interactive. Concomitent, 
strategia de comunicare a INCFC a presupus o adaptare 
a conținuturilor la modul în care segmentul tânăr de 
utilizatori accesează informațiile din mediul online.

De-a lungul ultimilor ani, specialiștii institutului au realizat 
peste 100 de studii și cercetări statistice, au instruit peste 
8000 de beneficiari provenind din aproximativ 700 de 
instituții de cultură și au evaluat peste 7500 de candidați 
în cadrul sesiunilor de evaluare a diverselor competențe.

Prin toate activitățile desfășurate, susținem și legitimăm 
dezvoltarea domeniului cultural în România. De aceea, 
ne adresăm tuturor tipurilor de organizații culturale, 

indiferent de nivelul de subordonare, cu scopul de a colecta 
și a disemina date statistice pentru fundamentarea 
proiectelor, dar și pentru a sprijini evoluția profesională 
în cadrul acestora. Institutul vine în întâmpinarea 
autorităților care au sarcina de a crea politici și strategii 
în domeniul culturii, pentru susținerea și formularea unor 
reglementări coerente de sistem, dar și pentru a studia 
impactul acestor măsuri la nivel local și național.

INCFC este partenerul Ministerului Culturii, reprezentat de 
Unitatea de Management a Proiectului (UMP), 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”. Proiectul este menit să asigure 
o viziune integrată și coerentă asupra domeniului culturii, 
având drept scop dezvoltarea sustenabilă a acestuia. Astfel, 
principalul rezultat va fi elaborarea Strategiei Sectoriale în 
Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030.

INCFC împreună cu Ministerul Culturii au demarat, în 
anul 2018, proiectul UNESCO Indicatori Culturali pentru 
Dezvoltare (CDIS – Culture for Development Indicators), iar 
în 2022, INCFC împreună cu partenerii: Ministerul Culturii, 
Primăria Cluj-Napoca, Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul 
Cultural Clujean au implementat cu succes noul set de 
indicatori UNESCO - Indicatorii Cultura | 2030, un demers 
important pentru măsurarea și monitorizarea progresului 
contribuției culturale la implementarea Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) și Țintelor Agendei 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă, la nivel național și local.

INCFC face parte din Rețeaua Europeană de Management 
și Politici Culturale ENCATC, este membru activ în 
Asociația Compendium of Cultural Policies and Trends, 
în Asociația Culture Action Europe și participă frecvent la 
conferințele internaționale de profil. 



Cercetare și publicații
În domeniul cercetării, elaborării, monitorizării și evaluării 
politicilor și programelor culturale, INCFC realizează studii 
și cercetări aplicate sau analize statistice pentru o paletă 
largă de beneficiari, adaptate nevoilor și cerințelor fiecărei 
autorități publice sau organizații.
Astfel, realizăm cercetări cantitative și calitative ce 
folosesc date provenind din sondaje de opinie, statistici 
oficiale, interviuri semi-structurate sau în profunzime, 
focus-grupuri, analize de conținut, măsurători de tip time 
and tracking. Planul de cercetare este disponibil online, 
pe culturadata.ro, împreună cu rapoartele de cercetare 
lansate până în acest moment. 
Cea mai importantă cercetare anuală desfășurată de 
INCFC este Barometrul de consum cultural, cel mai amplu 
studiu la nivel național care măsoară practicile, preferințele 
și tendințele consumatorilor de cultură din România. 

În anii 2020 și 2021, Barometrul de Consum Cultural a fost 
imposibil de realizat din cauza efectelor generate la nivel 
social și economic de pandemia COVID-19. De aceea, am 
înlocuit acest studiu esențial pentru analiza vieții culturale din 
România cu un studiu menit să înregistreze datele de consum 
cultural la nivel de comportament realizat, dar și anticipat, 
pe baza unei metodologii noi. Astfel, studiul Tendințe ale 
consumului cultural în pandemie este un sondaj de opinie pe 
diverse teme legate de cultură, pe un eşantion reprezentativ 
la nivel naţional (2000 de respondenți).
Toate cercetările INCFC sunt realizate de o echipă 
interdisciplinară, formată din specialiști în management, 
statistică, sociologie, artă, istorie, marketing, antropologie 
culturală, științe politice și economie. 
INCFC publică studiile realizate de echipa de cercetare în 
limba română și în limba engleză / limba franceză, atât în 
format tipărit, cât și în format digital pe website-ul instituției. 
Din 2016, au fost puse bazele unei reviste de studii sub 
titlul de Caietele Culturadata, care reunește anual cele mai 
importante cercetări realizate de INCFC.
INCFC publică Revista Muzeelor, una din cele mai vechi 
publicații periodice din peisajul editorial și muzeal românesc 
a cărei apariție a fost continuă încă din 1964.
Printre cele mai importante publicații realizate de INCFC se 
numără:

• Barometrul de Consum Cultural;
• Tendințe ale Consumului Cultural în Pandemie;
• Caietele Culturadata;
• Vitalitatea culturală a orașelor din România;
• Analiza funcțională a ecosistemului cultural din 

România;
• Atlasul Culturii – Ediția 1. Așezămintele culturale în 

spațiul rural;



• Indicatorii UNESCO (CDIS) – Cultură pentru 
Dezvoltare. România – Raportul analitic și tehnic;

• Cartea albă pentru activarea potențialului 
economic al sectoarelor culturale și creative din 
România; 

• Sectoarele culturale și creative din România. 
Importanța economică și contextul competitiv;

• Nevoile de formare profesională în instituțiile 
publice de cultură;  

• Cifre de consum cultural acasă la Brâncuși. O 
percepție asupra ofertei culturale din județul Gorj.

Publicațiile INCFC sunt diseminate prin intermediul unor 
evenimente de lansare la care au participat, doar în 
ultimii ani, miniștri, consilieri prezidențiali și secretari 
de stat din Ministerul Culturii sau din alte ministere, 
precum și personalități din domeniul cultural, științific 
sau academic.

Rezultatele cercetărilor 
și studiilor INCFC pot fi 
accesate prin intermediul 
Culturadata Interactiv - 

culturadatainteractiv.ro, o platformă de vizualizare interactivă 
a datelor statistice, în limba română și limba engleză, lansată 
de INCFC, în ianuarie 2018. Aceasta conține secțiuni care 
oferă o imagine coerentă și explicită atât asupra infrastructurii 
publice (cartografierea rețelei de instituții și entități publice 
care desfășoară activități culturale), cât și asupra consumului 
cultural al populației. În acest sens, platforma furnizează 
grafice, tabele, hărți, statistici care reflectă evoluția în timp 
și distribuția națională, regională și județeană a indicatorilor 
relevanți.

Formare profesională
În domeniul formării profesionale continue și al educației 
permanente, Institutul este principalul furnizor de programe 
de formare profesională specializată pentru domeniul culturii.
Strategia pentru această componentă a INCFC propune 
dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, 
atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii 
din domeniul culturii. INCFC este orientat către adaptarea 
rapidă la nevoile instituțiilor publice de cultură, persoanelor 
fizice și organizațiilor de drept privat care activează în 
domeniul cultural-artistic, în vederea gestionării eficiente a 
resurselor disponibile. Principiile cheie în domeniul formării 
profesionale sunt: relevanță, acces, participare, calitate, 
inovare și cooperare. 
În prezent, oferta INCFC include peste 20 de cursuri din 
domeniile management cultural, artele spectacolului, 
patrimoniu cultural, biblioteconomie, precum:

• Manager Cultural
• Manager de proiect 
• Marketing cultural
• Muzeograf
• Specialist educație muzeală
• Managementul colecțiilor muzeale



• Curator
• Restaurator bunuri culturale 
• Conservator opere de artă și monumente istorice 
• Protejarea patrimoniului cultural național
• Organizarea și reorganizarea depozitelor muzeale
• Gestionar custode sală 
• Bibliotecar 
• Referent de specialitate așezământ cultural 
• Impresar artistic 
• Organizator spectacole

Cursurile care oferă calificări atestate sunt autorizate 
de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare 
Profesională a Municipiului București și recunoscute, la nivel 
național, de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și de 
Ministerul Educației. 
Institutul colaborează cu lectori și formatori provenind din 
universități și instituții culturale și cu specialiști recunoscuți 
în domeniile lor de competență, optând pentru forme 
interactive de curs adaptate practicienilor.

Începând cu 2021, INCFC organizează Școala de Vară 
Culturadata, cu tema Managementul și Marketingul 
Proiectelor Culturale, pentru a atrage un nou segment de 
public: viitoarele generații de profesioniști din domeniu. 
În fiecare an, INCFC organizează două sesiuni ordinare 
de examene de traducători pentru o varietate de limbi și 
domenii, precum și sesiuni speciale, la cererea candidaților.

Rețele internaționale

• Compendium
Compendium of Cultural Policies and Trends este 
o platformă de informare web-based, actualizată 
permanent, care monitorizează politicile culturale 
naționale și procesul de dezvoltare al acestora. Fiecare 
țară membră Compendium a făcut public propriul profil 
cultural elaborat de experți și profesioniști în domeniu. 
În prezent, profilul cultural al României este elaborat și 
actualizat periodic de INCFC. 

În vara anului 2022, INCFC a organizat, la București, 
Conferința Internațională Cultura și Politicile Culturale pe 

timp de criză, cu ocazia căreia a avut loc și cea de-a V-a 
Adunare Generală a Membrilor Compendium of Cultural 
Policies and Trends.

• ENCATC
ENCATC este Rețeaua Europeană de Management și 
Politici Culturale, cea mai mare organizație de acest fel 
din Europa, INCFC fiind primul membru din România care 
s-a alăturat acestei Rețele, în anul 2016. 

Cea de-a 26-a ediție a Congresului ENCATC (2018) 
organizată de INCFC, la București, a fost centrată în 
jurul temei patrimoniului cultural european și a purtat 
titlul Beyond EYCH 2018. What is the Cultural Horizon? 
Opening up perspective to face ongoing transformations.



Proiecte
INCFC desfășoară proiecte naționale și europene care 
au ca scop dezvoltarea Sectoarelor Culturale și Creative 
(SCC) din România.

• Heritart
Finanțat prin programul „Europa Creativă”, Heritart (2018-
2019) a fost un proiect european recunoscut pentru 
creativitatea cu care pune siturile arheologice în slujba 
performanţelor artistice şi pentru succesul în creşterea unei 
noi generaţii de public care respectă şi recunoaște patrimoniul 
ca valoare intrinsecă a culturii comune europene.

• EU Heritage
Proiectul EuHeritage - Promovarea, valorizarea, exploatarea 
patrimoniului cultural (2018-2021) a fost finanțat prin 
Programul Erasmus+. Proiectul și-a propus 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. 
INCFC a fost responsabil pentru realizarea Raportului 
privind structura competențelor în domeniul patrimoniului 
cultural, dar și pentru pilotarea, la nivel național, a cursului 
EuHeritage. 

• Patrimoniu100  
(Patrimoniu 
pentru 
următorul secol)

În perioada 2018-2019, proiectul „Patrimoniu100” a propus 
o campanie de conștientizare și educare privind necesitatea 
protejării patrimoniului cultural național și a combaterii 
vandalismului asupra monumentelor istorice. Campania se 
adresa, în primul rând, tinerilor și a avut la bază rezultatele 
unui studiu sociologic elaborat de INCFC - Tinerii și 

patrimoniul cultural - privind atitudinile adolescenților 
față de patrimoniul cultural național. Pe baza rezultatelor 
acestuia, INCFC a construit o campanie de conștientizare la 
nivel național, care pune în prim-plan instrumente digitale 
de educație non-formală cu ecou în rândul tinerilor.

• Perspectivele Statisticilor Culturale – 
proiect în colaborare cu Departamentul 
de Studii de Prospectare și de Statistică 
(DEPS), Ministerul Culturii din Franța

INCFC și Departamentul de Studii, de Prospectare 
și de Statistică (DEPS), Ministerul Culturii, Franța, au 
agreat, la începutul anului 2019, un program comun 
de cooperare – Perspectivele statisticilor culturale. 
Parteneriatul între cele două instituții implică schimbul 
de experiență cu tematică metodologică privind 
elaborarea principalilor indicatori pentru statisticile 
culturale și colaborarea în programe și specializări 
conform standardelor profesionale europene pentru 
meseriile din domeniul culturii. 

• Viziune Strategică și Coerentă pentru 
Sectorul Cultural

Principalul rezultat al 
acestui proiect, Strategia 
Sectorială în Domeniul 
Culturii pentru perioada 
2023-2030, va putea 
fundamenta politicile 
publice și proiectele 
de acte normative, va 
asigura coerența actului 
decizional, va facilita 
colaborarea cu alte 
sectoare economice, va 
fundamenta politici de investiții și accesarea de fonduri 
europene nerambursabile prin programe operaționale, 
granturi și subvenții.



Evenimente

• Conferința Națională a Managerilor Culturali
Cel mai important eveniment-
dezbatere desfășurat de INCFC 
este Conferința Națională a 
Managerilor Culturali (CNMC), 
organizată anual începând cu 
2014, sub forma unei platforme 
de dialog, care a devenit o bună și 
tradițională ocazie de întâlnire și de 
schimburi de bune practici pentru 
managerii din instituțiile publice de 
cultură, a antreprenorilor culturali 
din mediul privat din România, a 
experților în management cultural 
și a reprezentanților autorităților 
finanțatoare. De-a lungul timpului, 
CNMC a căpătat o anvergură 
internațională prin participarea 
mai multor specialiști de renume 
din țări precum: Franța, Spania, 
Germania, Italia, Marea Britanie, 
Norvegia, Serbia, Georgia.

• Lansarea Barometrului de Consum 
Cultural

INCFC lansează, în fiecare 
an, o ediție a Barometrului 
de Consum Cultural, cel mai 
amplu studiu de acest gen la 
nivel național. De peste un 
deceniu, Barometrul măsoară 
tendințele asociate consumului 
cultural din România, fiind 
singurul studiu de acest tip 
din țară, construit pe modele 

europene similare. Barometrul de Consum Cultural 
are ca principal obiectiv analiza sectorului cultural din 
România din perspectiva indicilor de consum cultural. 
Studiul a fost conceput ca un instrument de lucru util 
pentru specialiștii din Sectoarele Culturale și Creative, 
o analiză relevantă pentru reprezentanții autorităților 
publice centrale și locale, dar și o lectură interesantă 
pentru publicul larg.

• Conferința de Marketing 
Cultural

Este un eveniment anual organizat 
de Muzeul Municipiului București în 
parteneriat cu INCFC, cu scopul de 
a reuni specialiști din muzee și din 
domeniul marketingului cultural 
în vederea dezbaterii noilor 
tendințe și a temelor comune de 
interes. Evenimentul reunește, în 
fiecare an, muzeografi, profesori, 
cercetători și studenți.

• Simpozionul Culturadata
Este un eveniment dedicat 
cercetărilor realizate de masteranzi 
și doctoranzi în domenii le 
managementului, marketingului 
și politicilor culturale din universitățile cu profil umanist, 
artistic și economic. Prima ediție a Simpozionului a fost 
organizată în 2021 și este prima manifestare științifică 
din România dedicată tinerilor cercetători în management 
cultural și subiecte conexe. 

Cercetările propuse de masteranzi și doctoranzi au fost 
selectate de către membrii Board-ului Științific în funcție 
de criterii precum: originalitate, noutate și creativitate, 
claritate a temei, abordare metodologică, calitate a 
referințelor, contribuție la cercetarea în managementul 
cultural.
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