
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”,
implementat de Unitatea de Management a Proiectului (Ministerul Culturii) și Institutul Național pentru
Cercetare și Formare Culturală, este menit să asigure o viziune integrată și coerentă asupra domeniului culturii,
având drept scop dezvoltarea sustenabilă a acestuia. Astfel, principalul rezultat va fi fundamentarea și
elaborarea Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030. Realizarea și adoptarea
acestui document programatic echivalează cu fundamentarea politicilor publice și a proiectelor de acte
normative, asigurarea coerenței actului decizional, facilitarea colaborării cu alte sectoare economice,
fundamentarea politicii de investiții, precum și fundamentarea acordării de fonduri europene nerambursabile
prin programe operaționale, granturi și subvenții.



O viziune integrată și coerentă asupra domeniului
culturii, având drept scop dezvoltarea sustenabilă
a acestuia

Fundamentarea și elaborarea a două politici
publice specifice domeniului culturii

Creșterea capacității manageriale în sectorul
cultural public

 

O B I E C T I V E  G E N E R A L E



1. Creșterea nivelului de instruire în rândul
instituțiilor din subordinea / aflate sub autoritatea
MC și în coordonarea ministrului culturii, precum
și la nivelul serviciilor deconcentrate

2. Crearea de instrumente capabile să
fundamenteze procesele decizionale la nivel local

O B I E C T I V E  
S P E C I F I C E



R E Z U L T A T E
A Ș T E P T A T E

O analiză cuprinzătoarea a sectorului și identificarea
problemelor ce trebuie soluționate
Set de indicatori de performanță pentru sectorul cultural
Obiective clare de dezvoltare pe termen scurt, mediu și
lung
Direcții de acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor
stabilite pe fiecare componentă din sumarul strategiei
Propuneri de modificări ale cadrului de reglementare /
finanțare 
Reliefarea strategiilor transversale cu cercetarea,
educația, turismul, dezvoltarea regională





Infrastructură și echipamente culturale

Cadrul strategic european și național

Definiții și clasificări

Analiza funcțională a sectorului

Cultura

Sectoare Culturale și Creative

Clasificări

Situația infrastructurii

Dotări și echipamente culturale

I.

II.

III.

IV.

Principii 

Documente strategice europene

Documente strategice naționale

Cadrul normativ Cadrul de reglementare

Principalele probleme

Legislația specifică

Principalele probleme



Finanțarea culturii la nivel național și local

Potențialul economic

Participare și consum cultural

Resurse umane și profesii în cultură 

Autorități centrale și locale

Fonduri structurale

Impactul SCC asupra economiei naționale

Indicatori de performanță economică

Consumul cultural ca indicator de
performanță

V.

VI.

VII.

VIII.

Analiza profesiilor și funcțiilor care
activează în SCC

Analiza funcțională a sectorului



I M P O R T A N Ț A
S T R A T E G I I L O R

S E C T O R I A L E

Facilitează colaborarea cu alte sectoare economice și influențează
politica publică a altor instituții
Fundamentează politica de investiții pentru sectorul cultural
Fundamentează acordarea de fonduri europene nerambursabile
prin Programele Operaționale, a altor tipuri de granturi și / sau
subvenții
Fundamentează elaborarea de politici publice, proiecte de acte
normative
Asigură coerența și viziunea actului decizional în cadrul sectorului
cultural
Planifică resursele financiare, umane și administrative și
dezvoltarea de modele instituționale eficiente



Demararea proiectului Viziune Strategică și Coerentă pentru
Sectorul Cultural echivalează cu recunoașterea contribuției

Culturii la dezvoltarea sustenabilă a României, prin elaborarea și
adoptarea unei Strategii Sectoriale reprezentative pentru toți

actorii implicați în Cultură.


