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A doua reuniune a Comitetului Consultativ Tematic  

Turism, Cultură, Patrimoniu Cultural 

11 octombrie 2012, ora.10.00, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, sala 528 

Minută 

 

1. Cuvânt de deschidere și adoptarea agendei de lucru 

Domnul secretar de stat Sergiu Nistor, coordonator din partea MCPN, a deschis reuniunea 
mulțumind participanților pentru prezență și tuturor membrilor grupurilor de lucru care au 
contribuit la elaborarea primei variante a analizei socio-economice. În concordanță cu 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului Consultativ Tematic Turism, Cultură, 
Patrimoniu Cultural, adoptat în urma primei reuniuni a CCT TCPC, s-a procedat la adoptarea 
agendei de lucru a reuniunii, care a fost votată în unanimitate. Minuta reuniunii precedente a 
fost de asemenea adoptată. Domnul secretar de stat Sergiu Nistor a dat cuvântul domnului 
Alexandru Oprea, coordonator proiecte în cadrul UMP – MCPN, pentru a prezenta evoluția 
activității grupurilor de lucru subsecvente CCT TCPC. Acesta din urmă a propus ca specialiștii 
care au elaborat analizele socio-economice să ia cuvântul pentru prezentarea acestora. Domnul 
secretar de stat Cristian Bărhălescu, coordonator din partea MDRT, s-a alăturat acestei 
propuneri, considerând că această reuniune trebuie susținută în primul rând de experții din 
domeniu, rolul coordonatorilor CCT fiind acela de a urmări obiectivele propuse. 

Doamna Delia Ionică, director al Direcției Analiză și Programare, ACIS, MAEur, a felicitat 
activitatea depusă în cadrul CCT TCPC, care, în pofida debutului întârziat, a avansat mai 
repede decât alte CCT în elaborarea primelor documente în procesul de programare a 
următorului exercițiu financiar.  

2. Prezentarea activității grupurilor de lucru aferente celor două domenii 

În continuare a luat cuvântul domnul Alexandru Oprea (UMP – MCPN), care a menționat că în 
urma ultimei întâlniri de lucru a CCT TCPC au fost reorganizate grupurile de lucru aferente 
domeniului cultură și patrimoniu cultural, conform recomandărilor MAEur. Domnul Alexandru 
Oprea a precizat că noua formulă a grupurilor de lucru se pliază pe schema obiectivelor 
tematice setate prin strategia Europa 2020. Pentru sectorul cultural au fost inițial organizate 
patru grupuri de lucru, însă cel dedicat turismului cultural nu s-a concretizat ca structură 
operativă. Cu toate acestea, elemente care privesc tema turismului cultural au fost introduse în 
propunerile elaborate în cadrul celorlalte trei grupuri de lucru. Astfel, domnul Alexandru Oprea a 
prezentat grupurile de lucru funcționale în acest moment pentru elaborarea analizei socio-
economice a domeniului cultural: GL1. Dezvoltarea capacității organizaționale în sectorul 
cultural, GL2. Cultura cu impact social și educațional și GL3. Creștere economică prin cultură. 
Domnul Alexandru Oprea și-a exprimat aprecierea la adresa actorilor din sectorul cultural, care 
s-au mobilizat și au depus eforturi semnificative în cadrul procesului inițiat prin Memorandumul 
privind acţiunile şi documentele privind pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene 
în perioada 2014-2020, spre deosebire de alte instituții ale statului, care au transmis ca răspuns 
la solicitările MCPN date incomplete privind sectorul cultural sau au dat răspunsuri cu întârziere. 
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3. Prezentarea primului draft al analizelor socio-economice pentru domeniul Cultură și 
Patrimoniu Cultural 

Doamna Raluca Pop, coordonatorul Grupului de lucru 2 - Cultura cu impact social și educațional 
a luat cuvântul, prezentând acțiunile întreprinse de la data ultimei reuniuni a CCT TCPC de 
către grupul pe care îl coordonează. Astfel, după reorganizarea tematică a grupurilor de lucru 
din 5 septembrie a.c., în data de 12 septembrie a fost organizată la sediul MCPN prima întâlnire 
cu experții care și-au exprimat opțiunea de a contribui la activitatea GL2. În cadrul acelei întâlniri 
au fost adoptate subdomeniile pe care să fie dezvoltată analiza socio-economică, acestea fiind 
inițial în număr de 7, iar în momentul actual reducându-se la 4. Primul subdomeniu vizează 
legătura dintre cultură și educație, relevând importanța domeniului cultural în atingerea 
obiectivelor educaționale, în cadrul acestui subdomeniu fiind abordate teme precum educația 
artistică, educația culturală în muzee, biblioteci și în sectorul creativ și educația nonformală cu 
mijloace artistice. Al doilea subdomeniu privește învățământul vocațional artistic și punerea în 
valoare a meseriilor tradiționale. Subdomeniul trei se referă la practicile artistice și punerea în 
valoare a patrimoniului pentru o dezvoltare incluzivă, în timp ce al patrulea subdomeniu vizează 
rolul culturii în dezvoltarea urbană și rurală. Ulterior întâlnirii din 12 septembrie au fost 
identificate datele necesare elaborării analizei socio-economice de către membrii grupului de 
lucru, dar și în consultare cu experții din cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanţă în 
Domeniul Culturii. În continuare au fost comunicate solicitări de transmitere a informațiilor 
relevante către diverse instituții, în primul rând către instituții cu rol de cercetare și sinteză, 
subordonate MCPN, dar și către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Turismului sau Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. Lista informațiilor 
solicitate, alături de instituțiile cărora le-au fost adresate, a fost inclusă în mapa întâlnirii de 
lucru. Doamna Raluca Pop a precizat că, din nefericire, multe din informațiile solicitate fie nu au 
fost primite, fie au fost incomplete sau prezentate într-o formă care necesită procesare 
ulterioară. În continuare, doamna Pop a amintit de redactarea unui chestionar online adresat 
operatorilor culturali care doresc să contribuie la elaborarea analizei SWOT a domeniului. 
Chestionarul a fost postat pe website-ul MCPN www.cultura.ro, pe website-ul UMP 
http://www.umpcultura.ro/Consultare-online-68/pagina-0 și a fost trimis, din inițiativa doamnei 
Pop, și către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale, către Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și alte instituții relevante. 
Doamna Pop a precizat faptul că în momentul de față elaborarea analizei socio-economice se 
află în stadiul de colectare a informațiilor necesare, dar că în paralel se derulează procesul de 
identificare a nevoilor și priorităților de finanțare, amintind totodată de proiectul derulat de 
Asociația Operatorilor Culturali care are ca obiectiv identificarea nevoilor de finanțare pentru 
domeniul cultural. Din perspectiva obiectivelor și priorităților stabilite prin strategia Europa 2020, 
cultura este abordată într-un mod diferit față de actualul cadru de finanțare, ea încadrându-se la 
obiectivul 6 – Protejarea mediului și promovarea eficienței utilizării resurselor. 

Doamna Pop a subliniat că direcțiile după care a fost structurat draftul analizei elaborat în 
grupul de lucru pe care îl coordonează sunt validate de documentele de programare a 
următorului cadru de finanțare atât de la nivel național, cât și de cele emise de către Comisia 
Europeană.  

În continuare, doamna Pop a prezentat demersurile realizate pentru colectarea informațiilor 
necesare fundamentării subdomeniilor de finanțare identificate de grupul Cultura cu impact 
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social și educațional, amintind de cazurile problematice din această perspectivă, cum ar fi: 
așezămintele culturale (despre a căror activitate nu se pot obține informații, mai ales în urma 
procesului de descentralizare), bibliotecile, patrimoniul cultural construit. Cu privire la ultima 
secțiune – Patrimoniul şi activităţile culturale - elemente esenţiale pentru dezvoltarea şi 
regenerarea urbană şi rurală – doamna Pop a subliniat potențialul de acțiune și investiție pe 
această direcție, dar și aspectul îngrijorător generat de lipsa informațiilor privind starea de 
conservare și statutul de proprietate al monumentelor. Domnul secretar de stat Sergiu Nistor a 
intervenit la acest punct, semnalând irelevanța statistică a datelor privind starea bună de 
conservare a monumentelor, în condițiile în care prevalează lipsa de informație. 

Doamna Pop și-a încheiat prezentarea amintind de rezerva în a detalia draftul analizei elaborate 
până la consultarea membrilor grupului de lucru 2, precizând totodată necesitatea transmiterii 
acestei analize și grupurilor de lucru care funcționează în cadrul altor CCT, având în vedere 
sinergiile dintre domeniul cultural și cele care privesc educația, dezvoltarea urbană sau 
comunitățile defavorizate. 

La finalul acestei prezentări, doamna Marcela Glodeanu, reprezentant al MDRT(Cooperare 
Teritorială Europeană) şi membru observator în cadrul CCT TCPC, și-a exprimat dorinţa de a fi 
introdusă în lista de corespondență electronică aferentă CCT TCPC și a exprimat 
disponibilitatea Direcţiei Generale Cooperare Teritorială Europeană din cadrul MDRT, de a 
transmite informațiile relevante  pentru elaborarea/completarea analizelor socio-economice. 
Totodată, doamna Glodeanu a solicitat doamnei Pop comunicarea informațiilor despre 
patrimoniu, structurate pe regiuni de dezvoltare și județe. 

Domnul secretar de stat Cristian Bărhălescu şi-a exprimat dorinţa ca toţi reprezentanţii MDRT 
din cadrul CCT TCPC să comunice în prealabil pentru o mai bună sincronizare în cadrul 
comitetului. De asemenea, a propus invitarea Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din 
România la ședințele CCT TCPC  și implicarea acestei instituții în activitatea CCT, justificând 
această recomandare prin posesia de către UNCJR a unui registru al obiectivelor pentru fiecare 
judeţ, registru care se poate dovedi util în elaborarea analizelor socio-economice. În continuare, 
domnia sa a subliniat importanța refuncționalizării monumentelor istorice restaurate și a propus 
planificarea unor acțiuni interactive, pornind de la exemplul turismului cultural. 

Doamna Nadia Mezincescu, reprezentant al Academiei Române în CCT TCPC, a propus ca 
sursă de informații statistice  Institutul Naţional  de Cercetări Economice, amintind 
disponibilitatea acestei instituții de a reactualiza Strategia Ministerului Culturii și Patrimoniului 
Național. Dl. secretar de stat Sergiu Nistor a subliniat dificultatea cu care se confruntă experții 
care elaborează analizele socio-economice, având în vedere că mare parte a datelor statistice 
despre sectorul cultural nu sunt sistematizate. Este necesar un efort suplimentar pentru 
uniformizarea și prelucrarea datelor statistice din multiple surse pentru punerea lor într-o formă 
coerentă care să permită utilizarea lor în scopul elaborării de strategii. 

Datorită faptului că doamna Raluca Pop a realizat o analiză pentru tema cultura cu impact 
social şi educaţional, aceasta a precizat că lipsa informaţiilor statistice sistematizate în această 
arie reprezintă o dovadă că educaţia şi cultura nu au fost un domeniu de interes în actualul 
cadru de programare. De asemenea, doamna Pop a amintit de solicitarea unor informaţii 
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statistice adresată Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, doamna Nadia Mezincescu sugerându-i 
să se adreseze direct Ministerului Educaţiei pentru a le obține. 

Domnul Alexandru Oprea, membru CCT TCPC, a subliniat includerea Academiei Române în 
CCT TCPC și grupurile de lucru aferente încă de la momentul inițierii acestora şi a apreciat 
reducerea efortului pentru membrii acestor grupuri în condițiile în care informații deținute de 
Academia Română ar fi fost transmise din timp.  

Reuniunea a continuat cu prezentarea domnului Ionică Pîrvu, membru CCT TCPC şi director al 
Centrului de Pregătire Profesională în Cultură. Prezentarea acestuia a fost conturată pe 
dezvoltarea capacităţii organizaţionale în sectorul cultural şi s-a concentrat pe resursa umană şi 
pe infrastructura de utilizare a resursei culturale având în vedere crearea de conţinut cultural cât 
şi utilizarea acestuia. Domnul Ionică a subliniat proveniența informaţiilor statistice prezentate din 
patru surse diferite și a punctat necesitatea reinterpretării acestora, în special a datelor privind 
resursele umane în domeniul cultural. Fenomenul de reducere de posturi în sectorul cultural 
precum şi modificarea numărului de entităţi cu personalitate juridică în domeniul cultural 
începând cu anul 2009 au avut drept consecinţă comasarea instituţiilor culturale și chiar 
desființarea acestora. Domnul Ionică a explicat prin acest fenomen pierderea unei părți 
semnificative din informaţiile statistice necesare. În ceea ce priveşte informaţiile statistice 
aferente proiectelor finanțate prin POSDRU şi PODCA, domnul Ionică a precizat că se fac 
publice doar procente şi nu indicatori numerici care să optimizeze informaţiile. Alt aspect avut în 
vedere în prezentare a fost legat de dotările operatorilor culturali, mai precis infrastructura 
informatică şi tehnică. Prezentarea domnului Ionică s-a încheiat cu transmiterea datelor 
statistice privind numărul de organizaţii din domeniul cultural. Domnul Alexandru Oprea a dat 
cuvântul domnului Octavian Arsene pentru a susține prezentarea draftului analizei socio-
economice elaborate de MDRT. 

Domnul Arsene a precizat că analiza din partea MDRT s-a axat pe două componente: relaţia 
turismului cu sectoarele cele mai importante pentru acesta (cultură, mediu, agricultură etc) şi 
analiza turismului în sine. Componenta privind analiza turismului în sine a fost reîmpărţită în alte 
3 componente: marketing, dezvoltarea destinaţiilor turistice, deci implicit a celor culturale, şi 
formarea profesională. 

Analiza MDRT are aproximativ 40 de pagini şi a fost elaborată cu sprijinul Institutului Naţional 
de Cercetare şi Dezvoltare în Turism şi a sectorului privat. Domnul Arsene a solicitat 
reprezentanţilor MAEur clarificări asupra conținutului și structurii analizei socio-economice, în 
vederea stabilirii unui mod de lucru unitar. 

Domnul Alexandru Oprea a dat curs comentariilor referitoare la prezentările domnului Pîrvu şi a 
domnului Arsene. 

De asemenea, reprezentantul MDRT, Marcela Glodeanu a subliniat importanţa includerii în 
cadrul strategiei a unui capitol distinct care să prezinte modul de cooperare cu statele de la 
graniţă (state membre şi non-membre UE) în domeniul turismului.   

Reprezentantul Patriarhiei Române, domnul George Grigoriţă, şi-a exprimat dorinţa de a se 
crea o legătură mai strânsă între CCT TCPC şi grupurile aferente acestuia şi Compartimentul 
Patrimoniu Cultural din cadrul Patriarhiei Române şi de a participa în aceste grupuri. 

Doamna director Delia Ionică a precizat că oferă sprijin celor care contribuie la analiza socio-
economică prin facilitarea comunicării cu autorităţile de management. De asemenea, a precizat 
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că activitatea de elaborare a analizelor socio-economice nu trebuie să fie orientată doar pe 
temele care pot primi finanțare din cele 5 fonduri alocate în cadrul strategiei comune, ci a 
subliniat necesitatea ca ministerele să-şi elaboreze cu această ocazie şi strategiile sectoriale. 
Domnul Alexandru Oprea a venit cu precizarea că în acest moment activitatea grupurilor de 
lucru este structurată conform Normelor metodologice transmise de către MAEur. În paralel, 
MCPN depune eforturi pentru reactualizarea strategiei naționale în domeniul cultural și alinierea 
acesteia la obiectivele stabilite prin Europa 2020. Activitatea din cadrul grupurilor de lucru va fi 
agregată în acest sector pornind de la un principiu clar de la CIAP, faptul că se lucrează după 
un calendar foarte strâns, calendar care trebuie respectat. 

Întâlnirea a continuat cu prezentarea analizei elaborate de grupul de lucru care vizează Cultura 
ca factor de dezvoltare economică, susţinută de domnul Călin Hoinărescu. Discursul domnului 
Hoinărescu a debutat cu prezentarea contextului economic ilustrat din perspectiva lipsurilor sau 
a insuficiențelor care există și care oferă o serie de elemente convertibile în nevoi ce pot fi 
punctate în documentele de programare a fondurilor structurale alocate culturii pentru perioada 
2014-2020. Domnul Hoinărescu a continuat prin prezentarea contextului social şi definirea 
termenilor de industrie creativă şi industrie culturală. Au fost prezentate consideraţiile generale 
şi oportunităţile şi au fost identificate punctele slabe care solicită soluţii punctuale de intervenţie.  

După prezentarea domnului Hoinărescu, domnul Oprea a recomandat trecerea la concluzii şi 
comentarii referitoare la prezentările drafturilor de analize socio-economice.  

Doamna Iulia Gugiu, reprezentant MAEur, a ilustrat faptul că MAEur e inclus în toate comitetele 
consultative şi că vor trebui integrate toate input-urile de la cele 12 comitete. 

Domnul Alexandru Oprea a mulţumit pentru participare celor prezenţi precum şi celor ce au 
elaborat analizele socio-economice şi a încheiat reuniunea. 

 

 


