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I. 
STAREA DE FAPT

1. Frica! Față de boală, față de 
insecuritatea locului de muncă. Față 
de insuficiența resurselor

2. Absența unui Fond de Urgență 
pentru Cultură

3. Inexistența unui sistem de asigurare 
și protecție social a artiștilor

4. Vulnerabilitate financiară 



II. 
OBIECTIVE 
GENERALE

1. Redresarea financiară prin măsuri 
pe termen scurt, mediu și lung

2. Depășirea insecurităților actuale, 
fără afectarea producției culturale



III. 
MĂSURI PE 
TERMEN SCURT ȘI 
MEDIU
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III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

Prelungirea cu 6 luni 
a sprijinului acordat 
operatorilor 
culturali pentru 
compensarea 
pierderilor de venituri

Sprijin administrativ 
pentru susţinerea 
costurilor de 
întreţinere a spaţiilor 
culturale

Scutire temporară 
de TVA a operatorilor 
culturali

Granturi

 õ Necompetitive, pentru susţinerea 
subdomeniilor grav afectate de pandemie

 õ Competitive, total nerambursabile, pentru 
producţia şi distribuţia spectacolelor, 
rezidenţe artistice

Suplimentarea 
bugetului
Organizarea a două 
sesiuni suplimentare 
de finanţare a 
proiectelor culturale 
competitive, pe 
tematica pandemiei

Debirocratizare 

Depunerea exclusiv 
online a dosarelor 
pentru finanţare

1. 2.

4. 5. 6.

3.

A.  Financiare
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III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

Redeschiderea spaţiilor culturale în condiţii sigure
 õ stimularea achiziţiilor online a biletelor la spectacole

 õ achiziţie de sisteme pentru validarea automată a biletelor, cu respectarea 
distanţării fizice la accesul în sălile de spectacol

 õ optimizarea spaţiilor de intrare – ieşire din instituţiile culturale; circuite de 
acces

 õ optimizarea spaţiilor din culise şi cabine pentru a respecta distanţarea fizică

Protocol unitar de norme pentru reorganizarea 
sălilor de spectacol prin implementarea 
recomandărilor INS – asigurarea a 6 metri 
pătraţi pentru fiecare scaun

Stimularea 
sistemelor pentru 
achiziţia online 
a biletelor la 
spectacole

1.

2. 3.

B. Organizare 
spaţii 
culturale
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III. MĂSURI PE TERMEN SCURT ȘI MEDIU

Campanie publică de informare pentru 
respectarea măsurilor de igienă şi a celor pentru 
combaterea răspândirii virusului în instituţiile 
culturale

Intensificarea 
organizării 
evenimentelor 
culturale în aer liber

Extinderea evenimentelor culturale organizate 
în regim drive-in; licenţierea temporară a 
transmisiilor, identificarea şi oprimizarea spaţiilor 
disponibile

Realizarea unei platforme digitale dedicată 
practicii artistice româneşti în condiţiile post 
pandemie

1. 2.

4.3.

C. Informare. 
Adaptare



IV. 
MĂSURI PE 
TERMEN LUNG
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IV. MĂSURI PE TERMEN LUNG

Fond de urgenţă 
destinat Culturii

Axe de finanţare a 
proiectelor culturale 
competitive, care 
pun în valoare 
cultura locală

Fonduri 
europene pentru 
accesibilizarea 
si digitalizarea 
patrimoniului cultural

Instrumente de 
susţinere diferenţiată 
a instituţiilor de 
cultură, în funcţie 
de potenţial, pentru 
reluarea activităţii 
publice a acestora

Apel de proiecte 
bilaterale sau 
transfrontaliere 
pentru relansarea 
sectorului cultural; 
încurajarea și 
susținerea potenţialului 
terapeutic al artei

Reconfigurarea parteneriatului public-privat, 
în vederea dezvoltării antreprenoriatului 
artistic, ca direcţie strategică menită să 
stabilizeze financiar cultura, prin asigurarea 
veniturilor, atât pentru Fondul de Dezvoltare cât 
şi pentru Fondul de Urgenţă destinate sectorului 
cultural

1. 2.

4. 5. 6.

3.
A. Destinate 
instituţiilor 
culturale
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Sistem de protecţie 
şi asigurare socială 
a artiştilor pe termen 
lung

Înfiinţarea 
unor Uniuni ale 
Operatorilor 
Culturali cu obiectiv 
esenţial, protecţia şi 
asigurarea socială a 
artiştillor

Burse pentru scriitori; stimularea creaţiilor 
ficţionale şi non ficţionale despre lockdown, 
solidaritate în singurătate, valorificarea 
potenţialului terapeuric al artelor

Încurajarea remote-
work-ului angajaţilor

1. 2.

4.3.

B. Destinate 
creatorilor de 
cultură

IV. MĂSURI PE TERMEN LUNG
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Fond dedicat 
achiziţiei de cărţi şi 
bilete la evenimente 
culturale, pentru cei 
care împlinesc 18 ani

Tichete culturale în valoare de 1.450 de lei 
pentru bugetari, echivalent al ,,Tichetelor de 
vacanţă”

Platformă culturală 
ca alternativă a 
târgurilor de carte

1.

2. 3.

C. Destinate consumatorilor de 
cultură

IV. MĂSURI PE TERMEN LUNG



V. 
PROIECTE 
LEGISLATIVE 
PRIORITARE
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V. PROIECTE LEGISLATIVE PRIORITARE

Codificarea legislaţiei privind patrimoniul
Obiective:

 õ Asigurarea protecţiei conservării şi restaurării

 õ Actualizarea listei monumentelor istorice

 õ Identificarea de noi surse de finanţare

 õ Extinderea susţinerii statului către monumente istorice aflate în proprietate privată

Achiziţia de 
monumente istorice 
cu semnificaţie 
culturală sau istorică 
deosebită

Modificarea 
statutului artistului 
pentru a asigura 
şanse egale pentru 
toţi

Finalizarea 
legii privind 
managementul 
cultural

Actualizarea 
legislaţiei privind 
Cinematografia; 
finanţarea acestui 
domeniu în scopul 
creşterii competitivităţii 
artistice şi de 
producţie

Vouchere culturale 
către cetăţeni, din 
partea Unităţilor 
Administrative 
Teritoriale

1. 2.

4. 5. 6.3.
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