
BILANȚUL ACTIVITĂȚII 
MINISTERULUI CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE

DUPĂ PRIMELE 6 LUNI DE MANDAT



Cuprins

A. Aniversarea Centenarului Marii Uniri

B. Principalele activităţi ale Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 

din ultimele 6 luni:

1. Investiţii şi infrastructură în cultură

2. Programe strategice

3. Evenimente şi acţiuni culturale naţionale şi internaţionale de 

anvergură

4. Participări, colaborări şi parteneriate internaţionale

5. Digitizarea în cultură şi barometrul cultural

6. Mecanisme Consultative

7. Acţiuni administrative şi organizatorice, demersuri pentru optimizarea 

şi eficientizarea activităţii



Centenarul Marii Uniri

- Măsuri adoptate -

• S-a alocat suma de 150 milioane lei

• S-a elaborat și adoptat documentul Programatic ce conține Strategia de aniversare a Centenarului 

Marii Uniri

• Guvernul României a emis o ordonanță de urgență (completare OUG nr. 5/2017)

• Obținerea certificatului OSIM de marcă înregistrată pentru ghidul de identitate vizuală/Elaborarea, 

implementarea grilei de criterii și a modelului fișei tehnice pentru evaluarea și selecția 

proiectelor/Elaborarea ghidului de aplicare pentru proiectele ONG-urilor

• Aplicarea Legii privind Centenarul Războiului pentru Întregirea Neamului şi Centenarul Unirii prin care 

se instituie o serie de distincții naționale

• Ședințe periodice ale Comitetului Interministerial pentru Centenar



Centenarul Marii Uniri

-Proiecte aprobate în cadrul Comitetului din data de 3 august-



Centenarul Marii Uniri

-Proiecte aprobate în cadrul Comitetului din data de 3 august-



Centenarul Marii Uniri

-Total proiecte aprobate-



Centenarul Marii Uniri

-Valoare Totală proiecte aprobate-

Au fost alocate 50 milioane lei pentru ONG-uri. Au fost depuse 232 de proiecte în cadrul apelului

deschis luna în perioada perioada 18 mai - 18 iunie iar în perioada următoare vor fi evaluate.



Investiții şi infrastructură în cultură

• OUG pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul Culturii - alocarea sumei de 1 miliard de 

euro, în baza căreia se pot încheia contracte de finanţare multianuale.

• Emiterea, în data de 13 iunie, a Hotărârii de Guvern în care s-a aprobat instituirea unei scheme de 

ajutor de stat pentru sprijinirea culturii și producției de film în România

• Programe finanțate din fonduri europene nerambursabile:

a) programul Ro-Cultura - 29 milioane de euro

b) E-cultura: Biblioteca digitală a României - circa 11 milioane de euro

c) Monumente istorice - planificare strategică și politici publice optimizate - circa 650.000 de 

euro 



Programe strategice

• Programul „Timişoara-capitală europeană a culturii 2021”

• Programul strategic „Oraşe Europene”

• Sezonul Cultural România-Franța

• Preşedinția Consiliului Uniunii Europene

• EUROPALIA



Evenimente și acțiuni culturale naţionale 

şi internaționale de anvergură

• Programul de susținere și promovare a creației și artei interpretative

• Programul de susținere și promovare a culturii scrise

• Programul de susținere și promovare a culturii minorităților naționale

• Programul de susținere și promovare a patrimoniului cultural, a artelor 

vizuale și arhitecturii contemporane

• Fondul pentru finanţarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență.



Exemple reprezentative de evenimente și 

acțiuni culturale

• Târgul Internațional de carte de la Leipzig

• Târgul de Carte de la Madrid

• Salonul Internațional de carte Bookfest

• Festivalul Inernațional de Poezie București

• Târgul Internațional de Carte Gaudeamus

• Târgul Internațional de Carte de la Târgu Mureș

• Festivalul Național de Literatură „FestLit”



Exemple reprezentative de evenimente și 

acțiuni culturale

• Bienala de la Veneția

• Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu

• Concursul şi Festivalul Internațional „George Enescu”

• Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova

• Gala UNITER

• Gala Uniunii Scriitorilor din România

• Gala Uniunii Cineaştilor din România



Exemple reprezentative de evenimente și 

acțiuni culturale

•Expoziţia “Aurul şi argintul antic al 

României” (MNIR + 31 muzee) la Szeget

•Bienala de la Veneţia

•Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu

•Concursul şi Festivalul Internaţional 

“George Enescu”

•Festivalul internaţional Shakespeare de la 

Craiova

•Gala UNITER

•Gala Uniunii Scriitorilor din România

•Gala Cineaştilor din România

•Gala premiilor GOPO

•Festivalul Internaţional de Film Cinepolitica

•Gala premiilor România Cultural

•Festivalul Internaţional de Film Experimental 

BIEFF

•Sibiu Jazz Festival

•Festivalul Internaţional de Film Transilvania Cluj

(TIFF)

•Festivalul Naţional de Teatru Tânăr Ideo Ideis

•Gala Tânărului actor HOP

•Astra Film Festival

•Bursa de Spectacole de la Sibiu

•Ziua Culturii Naţionale



Finanțarea a 35 de reviste și publicații 

culturale - Exemple 

• Observator Cultural 

• Revista Igloo 

• Revista Historia 

• Revista Secolul 21



Participări, colaborări şi parteneriate 

internaționale

• Întrunirea anuală a Miniştrilor Culturii din țările europene, la nivelul 

Consiliului Uniunii Europene

• Prima reuniune interguvernamentală româno-polonă

• Întâlniri oficiale şi de lucru, cu scopul dezvoltării colaborării şi cooperării 

în domeniul cultural, cu reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat în 

România

• Delegația „UNIVERSAL STUDIOS”

• Delegația „GOOGLE”



Digitizarea în cultură și barometrul 

cultural

A. Cultura digitală

1. CULTURALIA.RO

2. GIS-ul cultural al României

3. Infrastructura culturală digitală la nivel național

4. Centrul Național al Imaginii Digitale

5. Centre de mediateci ale viitorului

6. Recensământ şi hărți naționale instituții de cultură

7.   Barometrul de consum cultural



Mecanisme consultative

• Academia Română

• Uniunile de creație (Uniunea Arhitecților din România; Uniunea 

Artiştilor Plastici din România; Uniunea Cineaştilor din România; 

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România; Uniunea 

Scriitorilor din România; Uniunea Teatrală din România)

• Societatea civilă, ONG-uri 

• Reprezentanții organizațiilor sindicale

• Autoritățile locale

• Instituții centrale (ICR, TVR, Ministerul Turismului, Ministerul 

Comunicațiilor şi Societății Informaționale, Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Finanțelor Publice, 

Ministerul Afacerilor Externe)



Acțiuni administrative și organizatorice, 

demersuri pentru optimizarea și 

eficientizarea activității

• Evaluare anuală a managerilor 

• Organizarea şi pregătirea concursurilor de management

• Stabilirea noilor componențe ale comisiilor aflate la sfârşit de mandat 

(Comisia Națională de Arheologie; Comisiile zonale şi Comisia Națională a 

Monumentelor Istorice)

• Litigii, avize și autorizații (Muzeul Naţional Peleș, Muzeul Naţional Bran, 

insolvențe RADEF și CNI - Coresi etc) 

• Pachetul legislativ din domeniul culturii (finalizarea Codului Patrimoniului, 

elaborarea și finalizarea Strategiei naționale pentru Cultură)


