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Întrebare 

C"tre: Ministerul Culturii, 

           Domnului Ministru Bogdan Gheorghiu 

De la: Senatorul Vlad Alexandrescu 

Obiectul întreb"rii: Subven#ii de continuitate       

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

           Actuala criz" sanitar" provocat" de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 a generat o 

vulnerabilizare extrem" a operatorilor culturali din mediul asociativ !i privat, spa#ii culturale 

independente, precum !i a lucr"toarelor !i lucr"torilor din sectorul cultural independent (manageri 

de proiect, produc"tori, tehnicieni de sunet !i lumini, exper#i culturali, asisten#i rela#ii publice 

etc), afectat substan#ial de instabilitate economic" !i incertitudine social", dar !i de lipsa de 

perspectiv" privind derularea activit"#ilor culturale pentru anul 2020.  

             În contextul în care sectorul independent este oricum precarizat !i fragilizat, în ciuda 

aportului consistent pe care acesta îl aduce la evolu#ia economico-social" a României, pandemia a 

acutizat condi#iile problematice de munc", insecuritatea persistent" !i a accentuat inechit"#ile cu 

care se confrunt" scena artistic" independent". Proiectele culturale ini#iate de sectorul 

independent au fost !i sunt relevante pe mai multe paliere socio-culturale: au oferit acces la 

reprezentare !i educa#ie cultural" în zone defavorizate, au creat cadre de interven#ie social" cu rol 

hot"râtor în dezvoltarea unor comunit"#i, au structurat activit"#i culturale variate pentru categorii 

de public nou, au realizat studii în urma unor activit"#i de cercetare !i au schi#at politici culturale, 

au inovat sectorul cultural prin proiecte !i programe complementare ofertei institu#iilor publice. 

În situa#ia de fa#", sectorul independent a fost unul dintre pu#inele sectoare func#ionale care, prin 

mutarea activit"#ilor în online !i plata acestora, au contribuit la bugetul de stat, dar au venit !i cu 

o ofert" cultural" ampl" (respectiv produc#ie de spectacole !i concerte, mese rotunde !i ateliere în 

mediul online) pentru oamenii afla#i în izolare.  

3346 b

CONFORM CU ORIGINALUL



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucure!ti, cod po!tal: 050711 

Telefon: 021 414 11 11; 021 316 03 00; E-mail: vlad.alexandrescu@senat.ro 

 

Lipsa Statutului Artistului pentru lucr"torii !i lucr"toarele culturale (cerut" de sectorul 

cultural de peste 10 ani de zile), dependen#a, în cele mai multe cazuri, de un singur fond cultural 

care le asigur" supravie#uirea la limit" � AFCN (Administra#ia Fondului Cultural Na#ional), 

dispari#ia unor spa#ii culturale care generau dinamism !i inova#ie artistic" !i incapacitatea celor 

r"mase de a-!i continua activitatea în absen#a unor fonduri multianuale dincolo de proiectele 

derulate, inexisten#a unei plase de siguran#" social" care s" ofere un venit minim garantat celor 

care activeaz" în zona independent" reprezint" probleme grave pe care sectorul le aduce în 

discu#ie de ani de zile. 

În acest context, în acord cu cererile venite din sectorul cultural independent, v" solicit s" 

lua#i în calcul urm"toarele m"suri: 

- identificarea spa#iilor culturale private, administrate de operatori culturali independen#i, 

ONG-uri sau firme private, !i acordarea de urgen#" a unor �subven#ii de continuitate� 

pentru perioada 2020-2021 din fondurile de asisten#" oferite de Uniunea European"; 

- asigurarea unui fond de urgen#" pentru situa#ii de criz", gestionat de o echip" cu 

experien#"; 

- cre!terea bugetului alocat sectorului cultural !i a num"rului de fonduri destinate sectorului 

independent, la nivel na#ional !i regional; 

- acordarea unor facilit"#i fiscale pentru arti!tii independen#i prin renun#area în anul 2020 la 

impozitarea cu 10% a contractelor pe drepturi de autor în cazul în care ace!tia nu 

beneficiaz" de contract de munc" în regim part-time sau full-time; 

- eliminarea barierei dintre teatrele de stat !i cele independente prin facilitarea accesului 

creatorilor independen#i !i în spa#ii subven#ionate de la bugetul local; 

- posibilitatea acord"rii de sprijin financiar !i a unui asisten#e medicale de urgen#" pentru 

arti!tii independen#i !i lucr"torii !i lucr"toarele culturale, dup" modelul statutului de 

intermiten#" deja existent în Fran#a, Belgia, Austria, dar !i alte #"ri din Uniunea 

European". Pe perioada în care ace!tia nu au proiecte, s" poat" fi sprijini#i de c"tre Stat 

prin acordarea unui sprijin financiar lunar dac" fac dovada unui num"r de spectacole !i de 

ore lucrate pe perioada anului prin contracte de drepturi de autor;  
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- accesul arti!tilor independen#i în înv"#"mânt, prin introducerea teatrului, artelor vizuale, 

dansului, muzicii sau a literaturii ca materii op#ionale în !coli.  

În egal" m"sur", #inând cont de faptul c" o serie de state din Uniunea European" 

(Portugalia de la 1 iunie, Germania din 30 mai) redeschid / reiau activit"#ile culturale, în aer 

liber !i în spa#ii mici de spectacole/s"li de concerte, v" cer s" analiza#i oportunitatea de a 

permite reluarea activit"#ilor culturale, începând cu data de 15 iunie pentru activit"#ile în aer 

liber !i 30 iunie (pentru redeschiderea teatrelor, cinematografelor, s"lilor de concerte), desigur 

cu luarea tuturor m"surilor sanitare necesare (distan#are fizic" de 1,5 metri, num"r limitat de 

spectatori/participan#i, purtarea m"!tilor în s"lile de spectacol etc) pentru a permite sectorului 

cultural independent s" supravie#uiasc" contextului extrem de dificil provocat de pandemia 

COVID-19. 

 

V" rog s"-mi r"spunde#i prin email: vlad.alexandrescu@senat.ro 

Cu considera#ie, 

 

25.05.2020                                                                                  Senator Vlad Alexandrescu 

 


