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Reuniunea Consiliului de Conducere al Institutului Cultural Român
11 februarie 2013

Proiectul ordinii de zi

1. După șase luni (Andrei Marga)
2. Organizarea Filialelor ICR în provinciile istorice (Andrei Marga)
3. Noua geografie a instituţiilor culturale române (Andrei Marga, Mihai Milca)
4. Structura programelor institutelor culturale române (Mihai Milca)
5. Aprobarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli pe 2013 la propunerea Comitetului Director 

(Mariana Drăghici)
6. Aprobarea execuţiei bugetare din anul 2012 (Mariana Drăghici)
7. Aprobarea raportului Comitetului Director privind descărcarea de gestiune a acestuia pentru perioada 

octombrie – decembrie 2012 (Mariana Drăghici, în coordonarea Secretarului General, Nicolae Brînzea)
1.  Propunere conform Art. 7, Alin. 2 (Consiliul de Conducere poate delega unele dintre atribuţiile sale 

Comitetului Director) a următoarelor delegări de atribuții: 
a) Avizarea de către Comitetul Director prin delegare dată de Consiliul de Conducere a structurii organizatorice și a 

funcțiilor de conducere pentru institutele culturale române din străinătate; 
b) Avizarea de către Comitetul Director prin delegare dată de Consiliul de Conducere a colaborării cu organizații 

interne și internaționale, precum și afilierea la organizații internaționale;
c) Avizarea de către Comitetul Director prin delegare dată de Consiliul de Conducere a modificării organigramei și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare. 
8. Resurse extrabugetare atrase de ICR (Vladimir Simon)
9. Implicarea ICR în programele europene 2014 – 2020 (Vladimir Simon)
10. Târguri internaţionale în răspunderea ICR (Horia Gârbea, Ștefan Popescu)
11. Angajarea de personal prin concurs la ICR (Nicolae Brînzea, Eunicia Trif)
12. Editura ICR. Noul Program (Horia Gârbea, Mariana Bulei)
13. Publicaţia „Review of Romanian Books” (Horia Gârbea)
14. Seria „The Library of Romania” (Horia Gârbea)
15. Cooperări internaţionale (Ștefan Popescu)
16. Platforma electronică „Romania in the World” (Andrei Ciubuc)
17. Informare: competiţia pentru programele ICR (Florea Iacob)
18. Diverse
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Înnoirea personalului la Institutul Cultural Român

Institutul Cultural Român, ca instituție publică reprezentativă a țării, are obligația de a rămâne deschis. Noua conducere a 
Institutului Cultural Român, instalată la 11 septembrie 2012, a anunțat de la început nevoia de a spori impactul acțiunilor 
institutelor culturale române din exterior și de a înnoi personalul acestora.

În urma examinării acțiunilor din ultimii ani ale acestor institute, s-a observat că: a) impactul a fost redus; b) recrutarea  
personalului a fost discutabilă; c) este nevoie ca în fruntea institutelor culturale române să fie aduse personalități profilate 
ale culturii române. 

Începând din 11 septembrie 2012, Institutul Cultural Român a procedat la ameliorarea cadrului de selecție a personalului 
(director, director adjunct, referenți) din institutele culturale române din străinătate. Până în prezent, Institutul Cultural 
Român - împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii -  a numit directori și directori adjuncți consacrați 
(Doina Uricariu, la New York, Alexandru Dobrescu și Ramona Călin, la Paris, Daniel Nicolescu, la Lisabona, Gabriela Matei, 
la Budapesta etc.), iar procesul este în curs.

În legătură cu cei eliberați din funcții, subliniem, încă o dată, că aceștia au fost evaluați pe baza rezultatelor făcute publice 
prin rapoartele lor de activitate, iar deciziile de eliberare sunt justificate și legale. În definitiv, în orice funcție publică, există 
și o răspundere – în acest caz, răspunderea pentru reprezentarea culturii române și pentru cheltuirea banului public. La 
acest examen, unii au căzut, iar probele sunt univoce.

În ultimele luni, Institutul Cultural Român a adoptat trei măsuri corelate: 
1.   A așezat activitatea Institutului Cultural Român pe o nouă strategie, care a fost comunicată tuturor institutelor 

culturale din exterior și este publică. Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate monitorizează continuu 
aplicarea acestei strategii. După aprobarea bugetului 2013 la nivelul Parlamentului și Guvernului tării, se vor face 
defalcări corespunzătoare pe fiecare unitate.

2. A fost oprită prelungirea de mandate în funcțiile de directori, directori adjuncți și referenți, mandatele punându-se în 
acord cu practicile europene. Măsura nerepetării mandatelor și a neprelungirii acestora a fost luată și pentru a oferi cât 
mai multor intelectuali și tineri din România oportunitatea de a ocupa un post într-un institut cultural român și de a-și 
dezvolta o operă. Decizia a fost făcută publică la timp. Unii dintre actualii referenți și directori devin, cum se observă 
ușor, vehemenți dacă nu li se acordă prelungiri sau dublări de mandate. Nimeni nu este veșnic în nicio funcție publică.

3. A fost organizat concurs în premieră pentru ocuparea posturilor de directori adjuncți și referenți ai institutelor 
culturale române din străinătate. Până acum, aceste desemnări erau făcute de președintele Institutului Cultural 
Român, fapt, de altfel, permis de lege. Actuala conducere a Institutului Cultural Român a renunțat la desemnarea 
discreționară de directori adjuncți și referenți în favoarea concursului anunțat public. Alegerea formulei concursului s-
a făcut tocmai pentru a da șanse de a ocupa posturi în diplomația culturală cât mai multor tineri și pentru a selecta 
personal cât mai calificat. 
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În pofida falsificărilor lansate continuu de unele persoane, Comisia de concurs (din care nu a făcut parte conducerea 
Institutului Cultural Român) a respectat riguros regulamentul. Nu a fost nicăieri prevăzută proba interviu pentru toți 
candidații (ci doar pentru aceia care trebuiau departajați în faza finală, la nevoie). Rezultatele concursului s-au publicat 
după ce acesta a avut loc (și nu înainte, cum pretind în mod aberant unii). Niciun membru al conducerii actuale a 
Institutului Cultural Român nu are rude în instituție și nu se poate semnala vreun caz de favorizare a cuiva, valoarea 
candidaților fiind cea care a contat. 

Participanții la concurs au fost numeroși: 30 de candidați pentru postul de director adjunct și 159 de candidați pentru 12 
posturi de referent; Institutul Cultural Român a reținut candidaturile celor care nu au obținut post în acest concurs, pentru 
concursurile următoare. 

Precizăm că Institutul Cultural Român:  a) aplică legislația în vigoare în mod riguros; b) în cadrul acestei legislații, s-au 
făcut continuu angajări, în cooperarea Institutului Cultural Român, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului 
Culturii. Angajările s-au făcut și se fac în formulele variate permise de lege (detașare, prestări de servicii și altele). Prin 
urmare, Institutul Cultural Român a organizat concursuri cu perspective reale de angajare, în cadrul legislației existente. 
Este de-a dreptul ridicolă solicitarea unor directori și referenți din unele institutele culturale române din străinătate de a 
nu se angaja noi persoane în locul lor și de a opri orice concurs sau demers de noi angajări.

Prin documentul Noua Geografie a Institutelor Culturale Române din Străinătate (10 decembrie 2012), conducerea 
Institutului Cultural Român a făcut cunoscută preocuparea de a organiza efectiv ICR Bruxelles, care există pe hârtie. 
Institutul Cultural Român a cerut Ministerului Afacerilor Externe să dispună asigurarea infrastructurii, conform legii, 
pentru institute culturale române la Kiev, Beijing, München-Nürnberg, care sunt deja negociate cu țările respective. 
Totodată, Institutul Cultural Român a cerut Ministerului Afacerilor Externe să încheie negocierile cu Rusia pentru ICR 
Moscova și să deschidă negocierile cu țările respective pentru institute culturale la Atena, Alexandria, Belgrad, Seul, Sao 
Paolo, Montréal.

Toți pașii întreprinși de instituția noastră sunt publici, grație Buletinului Informativ al ICR, ce se tipărește  constant din 
octombrie 2012, și site-ului Institutului Cultural Român. Toți pașii sunt înregistrați legal. Nu s-a putut aduce nicidecum și 
în niciun moment vreun argument factual precis împotriva măsurilor întreprinse. 

Biroul de Presă al Institutului Cultural Român



Noua geografie a institutelor culturale române din străinătate

În 2004 a fost adoptată Hotărârea de Guvern nr. 492/9.04.2004 prin care s-a trecut la înființarea institutelor culturale 
române din străinătate. 

Au fost create, în timp, prin hotărâri ale autorităților, institute culturale române la Berlin, Budapesta, Chișinău, Istanbul, 
Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varșovia, Veneția, Viena.

În septembrie 2012, odată cu preluarea Institutului Cultural Român de către o nouă conducere, plasată sub autoritatea 
Senatului României, a fost făcută o analiză a institutelor culturale române din străinătate, în raport cu misiunea 
încredințată de lege. Subliniind importanța istorică a înființării institutelor și meritele unor inițiative din cursul istoriei, 
am arătat că sunt necesare noi inițiative pentru a normaliza rețeaua și funcționarea institutelor culturale române din 
străinătate. Datele actuale atestă că:
a)    Unele institute au rămas pe hârtie, altele nu au sediu (Bruxelles), unele nu au bibliotecă proprie (Viena), altele nu 

organizează cursuri de limba română, unele au devenit un fel de agenții de impresariat (Istanbul), altele sunt 
înconjurate de nemulțumiri (Madrid), unele au desfășurat mai multe activități din sfera de pregătire a directorului 
(New York), multe au mizat pe plăți pentru participarea la activități (plăți ce au excedat adesea reperele europene) și 
prea puțin pe inovație etc.;

b)    Angajarea unui concept lărgit de cultură, crearea de Biblioteci ale Culturii Române în fiecare institut, transferul de 
cărți și publicații românești dinspre edituri spre institute, crearea seriei The Library of Romania, editarea publicației 
„The Review of Romanian Books” și multe alte inițiative – într-un cuvânt o nouă dezvoltare a institutelor culturale 
române din străinătate - au devenit indispensabile.

În 2013, Institutul Cultural Român își propune :
1. Să organizeze efectiv institute culturale române rămase mai mult pe hârtie, precum Institutul Cultural Român de la 

Bruxelles;
2.   Să organizeze efectiv institute culturale române care sunt, la această oră, deja negociate cu țările respective: Institutul 

Cultural Român din Kiev, Institutul Cultural Român din Beijing, Institutul Cultural Român din München-Nürnberg, 
Institutul Cultural Român din Moscova;

3. Să coopereze cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național în așa fel încât să se 
încheie neîntârziat negocierile cu țările respective și să se treacă la organizarea efectivă a Institutului Cultural Român 
la Montreal, a Institutului Cultural Român la Belgrad, a Institutului Cultural Român la Atena, a Institutului Cultural 
Român la Cairo-Alexandria, a Institutului Cultural Român la Geneva, a Institutului Cultural Român la Seul, a Institutului 
Cultural Român la Sao Paolo, a Institutului Cultural Român la Chicago, a Institutului Cultural Român la Abu Dhabi;

4. Să confere un format nou, inovativ din punct de vedere cultural, cuprinzător și cu impact extins activităților institutelor 
culturale române din străinătate, astfel încât acestea să mărească vizibilitatea și prestigiul culturii române.

5numărul 5 | ianuarie 2013
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Editura Institutului Cultural Român are la activ tipărirea unor scrieri 
importante din cultura română și cultura universală, dar problema care 
se pune astăzi este multiplă:

1. Să se mărească producția editorială (efectiv de lucrări și tiraje);

2. Să se aplice un sistem flexibil de finanțare, combinând contribuții ale 
ICR și resurse ale autorilor și sponsorilor, resurse publice și resurse 
private;

3. Să se extindă cooperarea cu edituri din spațiul Uniunii Europene și cu 
edituri din alte țări;

4. Să se tipărească pe scară sporită traduceri de scrieri ale autorilor din 
România.

În ceea ce privește editările de scrieri ale autorilor români, pe care le 
realizează Editura Institutului Cultural Român, este nevoie de schimbări 
și de asigurarea unui loc aparte următoarelor :

a) Seria HISTORICA – publicații originale despre istoria țării;

b) Seria ARGUMENTE – publicații din filosofie, sociologie, științe, teologie, economie etc. care abordează fenomene ale 
contemporaneității;

c) Seria INTERVIURI – publicații ce conțin interviuri cu personalități de prim plan ale culturii române;

d) Seria DIALOGURI CULTURALE – publicații din sfera dialogului cultural și intercultural;

e) Seria RESTITUIRI – publicații de manuscrise inedite ale autorilor români.

Institutul Cultural Român reorganizează Editura Institutului Cultural Român sub conducerea doamnei Mariana Avanu 
Bulei și-i acordă sprijinul financiar și logistic pentru a asigura reorganizarea și o nouă dezvoltare a editurii.

Reorganizarea Editurii Institutului Cultural Român



Repere metodologice pentru elaborarea programelor și proiectelor
institutelor culturale române din străinătate

 
Noul cadru legislativ menit să contribuie la reorganizarea și relansarea activității Institutului Cultural Român sub noi 

1auspicii  impune și remodelarea activității desfășurate în străinătate, prin intermediul institutelor culturale române. 
Planificarea activității trebuie să vizeze intensificarea preocupărilor pentru o mai bună poziționare și o mai sporită 
vizibilitate a institutelor culturale române din străinătate. Totodată, trebuie avute permanent în vedere specificul și 
particularitățile mediului cultural din țara-gazdă.

În respectul bunelor practici ale Institutului Cultural Român, dar subliniind cele de mai sus, acțiunile trebuie să fie aliniate 
la agenda globală de dezvoltare Europa 2020, care consideră „industriile creative şi culturale ca fiind motoare importante 
de inovație economică şi socială în alte sectoare“. Astfel, integrarea României pe harta culturală a civilizației europene şi 
internaționale va avea loc într-o viziune geostrategică, demnă de orice stat modern.

În scopul asumării coerente a misiunii, Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate (DGRS) a redactat prezentul 
document, menit să înlesnească proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității desfășurate de 
institutele culturale române din străinătate. 

Programe
În fiecare Institut Cultural Român amplasat în alte țări vor avea loc dezbateri tematice cu participarea intelectualilor din 
ţară și implicarea în dezbaterile mediului cultural de la fața locului; prezentarea preocupărilor creative, a experimentelor 
culturale ale noilor generaţii; etalarea operelor autohtone validate în pictură, sculptură, urbanism, arhitectură, 
cinematografie, artele spectacolului, muzică, literatură, știinţe, filosofie, teologie și în alte domenii; prezentarea adecvată 
a oportunităţilor de turism cultural pe care le oferă România. Se va asuma nevoia unei înţelegeri cuprinzătoare a culturii, 
sincronizarea cu lumea actuală. Cultura va fi privită drept un întreg complex ce include cunoaştere, convingeri, artă, 
morală, legi, obiceiuri, tehnici dobândite de o comunitate, care îi organizează viaţa şi aspiraţiile. Astfel sunt incluse în 
cultura pe care institutul o reprezintă, în țară și în străinătate, în mod firesc, literatura, muzica, artele vizuale, ştiinţele – 
începând cu economia şi dreptul şi, desigur, ştiinţele experimentale – arhitectura, filosofia, reflecţia teologică. Se asigură, 
în felul acesta, asumarea comprehensivă, la nivel contemporan, a culturii de către Institutul Cultural Român. Se vor 
desfășura activități cu impact, reprezentative pentru cultura română, capabile să extindă cunoașterea acesteia. 
Asigurarea prezenţei valorilor artistice (arte plastice, muzică, film etc.) ale culturii române trebuie să aibă loc în acord cu 
înnoirile aduse de noile generaţii pe scena internațională. O pondere semnificativă trebuie să ocupe proiectele menite să 
contextualizeze mai pregnant valorile, curentele, etapele definitorii ale culturii și civilizației românești în registru 
european, în mari spații culturale: anglo-saxon, scandinav, răsăritean, balcanic, germanic, latin, hispanic etc. 
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1  Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 27 din 13 iunie 2012, care aduce modificări și completări Legii nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român.
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Proiecte itinerante
Se impune promovarea unor proiecte care să permită itinerarea unor produse culturale sau mesaje (conferințe-dezbateri 
cu sprijinul unui corp sau echipe de specialiști; expoziții de anvergură, turnee ale unor formații artistice, toate bine 
pregătite și programate în prealabil, festivaluri de film etc.). 

Cursuri de limba română
Asigurarea ofertei de cursuri de învățare a limbii române trebuie să fie în acord cu practicile altor ţări din Uniunea 
Europeană (inclusiv la nivelul mijloacelor de predare). 

Public 
Vor fi identificate noi publicuri țintă, în funcție de specificul cultural al țării-gazdă. 

Biblioteca culturii române 
Este obligatorie organizarea Bibliotecii culturii române în fiecare institut şi înzestrarea ei cu cărţi și publicații produse în, 
dar şi în afara României, în baza unei cooperări organizate cu editorii. Cu sprijinul DGRS, volumele achiziționate sau 
obținute din donații vor fi transmise institutelor culturale române din străinătate trimestrial. Fondul de carte necesar 
funcționării în cadrul fiecărui institut cultural român din străinătate a Bibliotecii culturii române va fi completat cu stocuri 
de CD-uri și DVD-uri care să acopere domenii diverse – istorie, geografia României, literatură, științe-sociale, știință și 
tehnică, turism, teatru și film, muzică populară, muzică simfonică, operă și alte genuri, arte plastice, civilizația creștină etc. 
Toate aceste materiale trebuie să fie consonante cu așteptările culturale ale publicului din țările-gazdă, răspunzând și 
interesului de cunoaștere și informare manifestat de diaspora românească. 

Diaspora românească
Institutele culturale române din străinătate vor avea, pe lângă misiunea lor fundamentală de difuziune a valorilor 
românești în contexte culturale confluente și obligația, în țările în care trăiesc mari comunități de români (Italia, Spania, 
Germania etc.), de a pune la punct un sistem ușor accesibil de informare și o ofertă de servicii culturale la sediul 
institutului sau on-line pentru cetățenii români interesați, care vor gravita astfel într-o mai mare măsură în jurul a ceea ce 
ar trebui să fie un focar de cultură românească și un liant de comuniune spirituală cu țara-mamă. Se impune astfel 
diversificarea ofertei culturale pentru diferitele categorii de populație românească din țările-gazdă (rezidenți integrați, 
emigranți de dată recentă, tineri, copii etc.).

Parteneriate
Institutele culturale române din străinătate vor dezvolta parteneriate și proiecte realizate în regim de cofinanțare cu 
instituții și organizații culturale pentru a susține și în acest fel dialogul între culturi, schimbul de valori artistice și 
spirituale. Astfel, o atenție specială va trebui acordată consolidării unor parteneriate stabilite anterior, care au funcționat 
cu succes, precum și prospectării pieței culturale din țara-gazdă în vederea convenirii de noi parteneriate promițătoare și 
profitabile. Este de dorit asigurarea unei reţele relevante de parteneri cu impact în ţările în care institutele culturale 



române își desfășoară activitatea, inclusiv universităţi, institute de cercetare de prim plan, instituții culturale, naționale, 
europene și internaționale reprezentative, academii, universități, institute și centre de cercetare științifică, asociații 
profesionale științifice și culturale cu largă cuprindere, mari edituri (deschise traducerilor din limba română), 
producători de bunuri culturale pe suport electronic. Multiplicarea contactelor instituționale și a demersurilor în măsură 
să contribuie la extinderea sferei de acțiune trebuie să asigure deschiderea permanentă a canalelor de comunicare din 
diverse medii intelectuale, culturale, administrative și non-guvernamentale. Eforturile de relaționare trebuie să se 
concentreze pe atragerea personalităților și instituțiilor cu autoritate intelectuală și culturală la care accesul a fost 
sporadic, nesistematic. Fiecare institut cultural român amplasat în exterior încheie – în tradiţia internaţională prevalentă 
astăzi – acorduri durabile de cooperare cu universităţi de prim plan, cu administraţii locale aflate în cooperare cu țara 
noastră, cu edituri și publicaţii de referinţă, cu biblioteci consacrate, cu instituţii de mare pondere și cu personalităţi de la 
faţa locului și își asigură prezenţa constantă, cu materiale adecvate, în dezbaterea culturală din acel loc. 

Ziua Naţională
Fiecare institut cultural român din străinătate are obligația organizării a cel puțin unei acțiuni special dedicate sărbătorii 
Marii Uniri a Românilor, 1 Decembrie 1918 – moment istoric de excepțională însemnătate, în colaborare cu celelalte 
misiuni ale României în străinătate.

EUNIC 
Se impune o bună poziționare (nou creată sau menținută) a institutelor culturale române din străinătate în rețeaua EUNIC 
sau a institutelor de profil din țara respectivă, după caz.

Presă
Este de dorit concentrarea eforturilor către publicații culturale sau ziare de mare tiraj cu fascicole sau suplimente 
culturale, către canalele de televiziune și posturile de radio având emisiuni cu profil cultural și de informare 
enciclopedică.

Frecvenţa și conţinutul proiectelor
Este de dorit ca fiecare institut cultural românesc din străinătate să se concentreze asupra organizării câtorva proiecte cu 
un grad mai mare de complexitate, relevanță, impact cultural și mediatic. Vor fi selectate totodată acele oportunități care 
să permită organizarea de acțiuni punctuale, de mai mică anvergură, astfel încât ritmicitatea prezenței institutului să nu 
sufere. Pentru o diversificare a conținuturilor proiectele, vor fi alese domenii diferite de interes pentru cele două tipuri de 
evenimente organizate (de ex. dacă un proiect de anvergură vizează cinematografia, acțiunile de o complexitate mai mică 
vor fi dedicate literaturii, artelor plastice, știinețelor etc.; nu vor prezenta tot producții cimeatografice).

Baze de date
O constantă a activității institutelor culturale române din străinătate va fi reprezentată de un complex de acțiuni vizând 
constituirea, actualizarea și valorificarea, în proiectarea și desfășurarea acțiunilor culturale, a unei baze de date care să 
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cuprindă: personalități de primă mărime din țara-gazdă care prin prestațiile lor, prin lucrările publicate au vehiculat și au 
promovat valori românești, lectori și traducători de limba română, inteluctuali care au efectuat studii universitare și stagii 
post-universitare și de documentare în România, au beneficiat de burse, au conferențiat în universități românești sau au 
urmat cursuri ale unor școli de vară, scriitori, specialiști în domeniul științelor socio-umane, participanți la reuniuni 
științifice, ingineri, economiști, inventatori, artiști, manageri culturali și funcționari publici care au coordonat proiecte în 
România și au adus servicii în sfera relațiilor de colaborare dintre țările lor și țara noastră, reprezentanți ai presei scrise și 
audio-vizuale care au informat despre realitățile românești sau care sunt interesați să promoveze în străinătate imaginea 
României, personalități originare din România afirmate în spațiul public și în sfera intelectuală din statele în care 
funcționează institute culturale române (profesori, cercetători, medici, teologi, artiști, întreprinzători etc.), lideri și 
reprezentanți ai comunităților românești, ai asociațiilor și ligilor culturale ale românilor, bursieri, studenți, masteranzi, 
doctoranzi. 

Patrimoniu
Un alt registru, nu mai puțin important, este dat de valorile patrimoniale aflate în străinătate, colecțiile, fondurile de carte 
care au aparținut unor personalități din diaspora românească, din perioada exilului provocat de regimul comunist și care 
trebuie inventariate și integrate într-un circuit cultural mai larg. Totodată, trebuie identificate siteuri, monumente, clădiri, 
localități legate de personalități ale istoriei și culturii naționale, pentru a fi valorificate în marcarea unor evenimente 
semnificative din câmpul relațiilor bilaterale dintre România și statele în care există institute culturale române.

Buget
Trebuie moderate cheltuielile excesive (pentru onorarii, publicitate), astfel încât să poată fi organizate mai multe proiecte 
menite să reprezinte cultura română (expoziţii, deplasări ale autorilor, ale formaţiunilor etc.). Asemenea insitutelor 
culturale ale altor ţări, cheltuilelile trebuie legate de eficienţă. Eventualele reduceri bugetare nu trebuie să se reflecte în 
micșorarea numărului de proiecte, ci în re-negocierea cateogriilor bugetare cu partenerii de proiect. Se pot realiza, astfel, 
mai multe proiecte cu aceleași resurse financiare.

Surse de finanţare
Sunt necesare resurse financiare mai mari pentru o prezenţă mai amplă și cu un impact real, mult mai eficace, a valorilor și 
civilizaţiei românești în lume. Astfel, pe lângă alocările bugetare și pentru a-și întări autonomia financiară, fiecare institut 
cultural român trebuie să se preocupe stăruitor să obţină şi resurse extrabugetare. Se încurajează astfel diversificarea 
resurselor de finanţare a acţiunilor (acorduri de cooperare pe anumite acţiuni în sistemul public-public, respectiv public-
privat, folosirea resurselor europene, sponsorizări, donaţii, activităţi proprii etc.).

Dotări 
Este obligatoriu ca fiecare institut să aibă un sediu propriu, echipamente de comunicare, bibliotecă şi celelalte mijloace 
necesare unei bune desfășurări a activității.



Bursele Institutului Cultural Român        
Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei

Centrul Naţional al Cărţii

Programul Bursele Institutului Cultural Român are ca scop sprijinirea cercetătorilor, traducătorilor, jurnaliştilor culturali, 
şi nu în ultimul rând, a artiştilor, în efortul lor de pregătire specializată, atât în România, cât şi în străinătate, asigurând o 
comunicare permanentă între diferite platforme internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele muncii acestora.  
Pentru anul 2013, Institutul Cultural Român are în vedere acordarea următoarelor forme de sprijin material (burse): 

1. Bursa „Constantin Brâncuşi” se acordă artiştilor plastici şi constă din subvenţia pentru un stagiu de trei luni la 
instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Bursa „George Enescu” se acordă muzicienilor şi constă din subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de profil 
din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Aceste două tipuri de burse sunt interconectate şi respectă un acord-cadru încheiat între autorităţile române şi cele 
franceze (Ministerul Afacerilor Externe român şi cel francez), semnat pentru o perioadă de 60 de ani, începând din 
2005. Conform acestui acord-cadru, ICR beneficiază de un atelier rezervat la Cité Internationale des Arts, Paris – unul 
dintre cele mai importante centre de promovare a artei din Europa. Acest atelier este închiriat anual, pentru un numar 
de 4 stagii a câte 3 luni fiecare, corespunzătoare a 4 bursieri desemnaţi câştigători de un juriu independent, în cadrul 
ICR, şi validaţi de către coordonatorii şi partenerii din cadrul programului. 

Numărul de burse acordate anual: 4 burse (2 burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai– iulie şi noiembrie – ianuarie 
şi 2 burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie) 
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2013
Sumele acordate: 4 545 euro/bursă

2. Bursa „Nicolae Iorga” se acordă românilor care trăiesc în afara ţării şi constă din subvenţia pentru a petrece trei luni 
într-o instituţie din România.

Numărul de burse acordate anual: 3
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2013
Sumele acordate: 2 000 euro/bursă

11numărul 5 | ianuarie 2013



12 BULETIN INFORMATIV

3. Bursa „Seton-Watson” se acordă cercetătorilor ştiinţifici străini şi constă din subvenţia a trei luni de stagiu într-o 
instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări care dezbate subiecte de ţin de diverse sfere ale 
societăţii româneşti.

Numărul de burse acordate anual: 5
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor : 15 mai 2013
Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

4. Bursa „Lucian Blaga” se adresează tinerilor români şi constă din subvenţia pentru a petrece patru  luni în vederea 
documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie dintr-o altă ţară revelevantă pentru cercetărilor propuse. 

Numărul de burse acordate anual: 4
Perioada de şedere: 2 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2013
 Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

5. Bursa „Europa” se adresează jurnaliştilor români şi străini şi constă din subvenţia unui stagiu de documentare de 1 
lună  în altă ţară parte a Uniunii Europene, respectiv în România, pentru a realiza proiecte vizând ţara noastră şi cultura 
română, în scopul promovării acestora în afara graniţelor.
   

Numărul de burse acordate anual: 10 (5+5)
Perioada de şedere: o lună
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 martie 2013
Sumele acordate: 1 500 euro/bursă



BUGET BURSE

a) Bursele „Constantin Brâncuşi“ şi „George Enescu“ – 
4 burse x 4 545 Euro/pers. = 18 180 Euro (echivalent 
în lei la cursul BNR) 

b) Bursele „Seton-Watson” – 
5 burse x 3 000 Euro/pers. = 15 000 Euro (echivalent 
în lei la cursul BNR) 

c)  Bursele Woodrow Wilson International Center for 
Scholars – 
3 burse x 10 500 USD/pers. = 31 500 USD (echivalent 
în lei la cursul BNR) 

d)  Bursele pentru jurnalişti culturali „Europa” – 
10 burse x 1 500 Euro/pers. = 15 000 Euro echivalent 
în lei la cursul BNR) 

e)  Bursele pentru românii din afara ţării  „Nicolae Iorga” 
– 3 burse x 2 000 Euro/pers. = 5 000 Euro (echivalent 
în lei la cursul BNR) 

g) Bursele „Lucian Blaga” – 
4 burse x 3 000 Euro/pers. = 12 000 Euro (echivalent 
în lei la cursul BNR) 

Total: 65 180 Euro şi 31 500 USD (echivalentul în lei la 
cursul BNR) 
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6. Bursele „Woodrow Wilson” (cercetători români la Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington 
D.C., SUA) 

Numărul de burse acordate anual: 3
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în 
cadrul Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor 
forme de sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor : 15 octombrie 2013
 Sumele acordate: 10 500 USD/bursă 
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Despre filialele Institutului Cultural Român
Precizări ale președintelui ICR, Andrei Marga

Prin hotărârea nr. 15 449 din 8 octombrie 2012, Comitetul Director a decis stabilirea de filiale ale ICR în provinciile 
istorice ale țării. ICR are astfel filiale în țară și institute în diferite țări.

Scopul filialelor este: 
a) Să asigure cunoaşterea în centrele culturale respective a programelor şi oportunităţilor asigurate de Institutului 

Cultural Român;

b) Să elaboreze propuneri de programe care servesc misiunea stabilită de lege pentru Institutului Cultural Român;

c)   Să preia răspunderea implementării unor programe ale Institutului Cultural Român, conform deciziilor pe care le iau 
împreună cu Comitetul Director;

d) Să sprijine, cu mijloacele specifice ale Institutului Cultural Român, cultura ce se dezvoltă în provinciile istorice ale 
ţării;

e) Să coopereze cu institutele culturale române amplasate în străinătate în vederea promovării de valori competitive;

f) Să coopereze cu teatre, opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, 
companii în vederea sprijinirii afirmării lor internaţionale;

g)  Să sprijine profilarea culturală internațională a unor valori din teritoriul respectiv;

h) Să asigure obţinerea de resurse financiare în vederea susţinerii programelor culturale de la diferite niveluri ale 
Institutului Cultural Român;

i) Să dezvolte cooperări internaționale în beneficiul mutual.

În legătură cu filialele ICR s-au ridicat câteva întrebări, la care sunt dator să răspund.

Nu cumva se dublează reţeaua inspectoratelor pentru cultură din judeţe? Răspunsul este negativ. Filialele ICR – ca și 
întregul Institut Cultural Român – au ca misiune, stabilită de lege, să facă cunoscută cultura română și să-i asigure 
vizibilitate și prestigiu. Ele se ocupă de etalarea valorilor românești în spațiul internațional și nu se suprapun cu 
competențele inspectoratelor județene pentru cultură.
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Nu cumva se irosesc resurse preţioase, financiare în primul rând, cu filialele ICR? Răspunsul este că nu se irosesc resurse! 
Dimpotrivă! Infrastructura filialei este asigurată de autoritățile locale. Fiecărei filiale din provinciile istorice i se alocă 
două posturi din efectivul de posturi deja existent al Institutului Cultural Român. Nu s-au creat noi posturi. Fiecare filială 
poate să-și angajeze personal pe baza resurselor extrabugetare pe care le obține.

Ce resurse financiare au la dispoziţie filialele Institutului Cultural Român? ICR, în întregul său, operează pe bază de 
programe anunțate public, iar accesul la resurse se face prin competiție. Filialele pot acumula resurse extrabugetare, ca 
pretutindeni în lumea civilizată, iar resursele pe care le obțin rămân la dispoziția filialei respective.

Nu cumva scade nivelul activităţilor ICR prin crearea de filiale? Nu apare nicidecum acest pericol dacă ținem seama de 
faptul că valori ce pot fi etalate cu succes pe plan internațional sunt și în provinciile istorice (de pildă, teatrul de la Sibiu sau 
Craiova, muzeul de artă din Tulcea, complexul brâncușian de la Târgu Jiu, opera din Iași și multe altele). Desigur că ICR 
trebuie să promoveze un nivel de exigență valorică ridicat și îl va promova. Acest nivel nu este periclitat nicidecum de 
dezvoltări cu idei mai bune.

Cine sunt directorii și directorii adjuncţi ai filialelor? Scopul ICR este să aducă personalități culturale profilate și 
prestigioase în poziția de directori de filiale și de directori ai institutelor culturale române din străinătate. Până în acest 
moment au fost desemnați directori de filiale însărcinați cu organizarea. Ei sunt remunerați în sistemul prestărilor de 
servicii. Cooperăm cu autoritățile locale în desemnarea directorilor de filiale. Vor fi organizate concursuri, potrivit 
prevederilor legale, pentru a ocupa durabil funcțiile de directori de filiale. 
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Stadiul pregătirilor pentru Salonul de Carte de la Paris

Institutul Cultural Român coordonează participarea României ca invitat de onoare la Salonul Internaţional de Carte 
de la Paris, desfășurat anul acesta în perioada 22-25 martie. Pentru o cât mai bună vizibilitate a literaturii române la 
Paris, ICR cooperează cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu asociațiile de editori, cu autori, cu universități 
din România și cu alte instituții. 

Din partea ICR, directorul ICR Paris, Alexandru Dobrescu și comisarul general al standului României, Ramona Călin, 
se ocupă nemijlocit de organizare, în coordonarea vicepreședintelui Horia Gârbea și a directorului general Ștefan 
Popescu.

Întrucât există interes pentru modul în care se desfășoară organizarea, Biroul de Presă al ICR face următoarele precizări:
Pregătirile pentru participarea României la Salonul de Carte de la Paris sunt în grafic și înaintează conform proiectului. 
Așa cum s-a comunicat, organizatorii francezi au transmis lista invitaților, pe care au stabilit-o, în luna martie 2012, 
împreună cu fosta conducere a ICR. În vederea unei reprezentări mai ample și mai substanțiale a autorilor români, 
Ministerul Culturii din România a făcut cunoscută lista propriilor invitați, iar ICR a publicat, de asemenea, lista invitaților 
săi. Totodată, ICR a invitat autorii români rezidenți în Franța să participe la Salon, dar și asociațiile de editori și 
universitățile din țară. 

A început procesul de preluare a volumelor care vor fi prezentate la standul României, care se află în curs de realizare sub 
conducerea designerului francez Phillipe Guillet. Consilierul de imagine al Institutului Cultural Român este arhitecta 
Anda Ștefan. Compania care asigură construcția efectivă a standului României este ReedExpo, dar unele elemente vor fi 
realizate în comuna Vălenii Somcuței din Maramureș de creatori populari. Pentru închirierea standului României, de 
400 mp, Institutul Cultural Român a deblocat 130 000 de euro. 

Partenerul ICR pentru alimentarea standului Romaniei cu publicații este librăria Cărturești. Vor fi expuse atât cărți 
românești în limba franceză și română, cât și cărți ale unor autori români apărute în Franța în ultimii ani. Asociațiile de 
editori au fost înștiințate despre întâlnirile programate pentru editori în preziua târgului, organizate de Institutul 
Cultural Român în parteneriat cu Sindicatul Național Francez al Editorilor. Editorii români și francezi vor avea la 
dispoziție 45 de mese rotunde și seminarii pentru a discuta despre problemele piețelor editoriale din România și din 
Franța. De asemenea, va fi organziată o bursă a editorilor, pentru a facilita contactele între asociațiile de editori români și 
francezi. 

Programul evenimentelor ce se vor desfășura la Salon, atât la standul României cât și în alte spații publice, este în curs 
de finalizare, urmând să fie comunicat participanților și presei după ce va fi validat de Institutul Francez din Paris. 
Alături de mese rotunde și dezbateri pe tema romanului românesc contemporan, a poeziei românești contemporane și a 
altor genuri (teatru, BD), vor avea loc lansări de carte dar și dezbateri despre România. Un dialog despre Europa, între



Neagu Djuvara și Jean d'Ormesson, va fi organizat în spațiul expozitional românesc. Un seminar despre 
posibilităţile de investiţii din țara noastra va avea loc, în parteneriat cu grupul de prietenie Franța-România de la 
Adunarea Națională și o serie de mari companii franceze. La Muzeul Științei va fi prezentat proiectul laserului de la 
Măgurele, unul dintre cele mai mari proiecte științifice din lume, manifestare care are drept scop prezentarea României 
și ca o țară a știintelor exacte. În colaborare cu Organizația Internațională a Francofoniei și cu Agenția Universitară a 
Francofoniei, ICR va organiza pe durata Salonului Cărții expoziţii, seminarii și conferinţe în mai multe universităţi 
pariziene, pentru a face cunoscută vocația francofonă a României. Universitățile românești au fost invitate de ICR să 
participe la Salonul Cărții atât cu carte francofonă, cât și la organizarea manifestărilor conexe. 

A fost definitivat conținutul broșurii de prezentare a autorilor români invitați de partea franceză și este în curs de 
traducere o broșură cu toți autorii care vor reprezenta România la Salon. Responsabilii sunt în contact permanent cu 
instituțiile abilitate din Franța și vor conlucra în continuare pentru a asigura desfășurarea optimă a activităților 
Salonului. 

În ceea ce privește comunicarea, parteneriatele cu TV5 și France 2 ca și alte forme specifice sunt contractate și în curs 
de realizare. În lunile februarie și martie, o echipa France 2 va realiza în București două transmisiuni în direct, a câte 45 
de minute fiecare, în cadrul cărora vor fi prezentați oameni de cultură din România. Cu ocazia Salonului Cărții din Paris 
va avea loc și o ceremonie de semnare a unui parteneriat global între ICR și Institutul Francez. 
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Bugetul ICR pentru Salonul Cărții 
d e  l a  P a r i s  s e  r i d i c ă  l a  
aproximativ 700 000 de euro. 

Ca urmare, putem afirma, cu 
două luni înainte de deschiderea 
Salonului de Carte, că pregătirile 
nu doar că se află în grafic, ci 
chiar anticipează  cu mult 
rezolvarea optimă a tuturor 
problemelor.
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Acord de cooperare între ICR, 
Institutul de Diplomaţie Culturală din Berlin

și Academia de Diplomaţie Culturală din Berlin

În cadrul programului de diversificare a relațiilor internaționale și 
de consolidare a cooperării intelectuale dintre România și statele 
Uniunii Europene, Institutul Cultural Român a încheiat un acord de 
cooperare cu Institutul de Diplomație Culturală din Berlin, 
reprezentat de Mark Donfried, și cu Academia de Diplomație 
Culturală din Berlin, reprezentată de prof. Emil Constantinescu.

Institutul Cultural Român, în virtutea învestirii sale în domeniul 
diplomației culturale și Institutul de Diplomație Culturale din 
Berlin, cel mai important centru mondial pentru studii de 
diplomație culturală, vor organiza în comun seminarii și dezbateri 
pe temele diplomație culturale și multiculturalismului. ICR va 
sprijini acțiunile Institutului de Diplomație Publică și prin filialele 
sale din țară și din străinătate.

În cadrul parteneriatului, va fi organizată conferința internațională 
cu tema Levantul, leagănul diplomaţiei culturale: redescoperirea 
Mediteranei, care va avea loc în luna mai 2013 la București. De 
asemenea, ICR și Institutul de Diplomație Culturală din Berlin vor 
acorda reciproc granturi pentru participarea la activități academice 
și de cercetare organizate de cele două foruri.

Nu în ultimul rând, Institutul Cultural Român și Academia de 
Diplomație Culturală din Berlin vor acorda anual un premiu de 
excelență pentru cea mai bună teză de masterat/doctorat, studiu 
sau carte publicată, având ca temă diplomația culturală. 



Memorandum of Understanding between the 
Institutul Cultural Român and the Embassy of Ireland Bucharest 

Article 1
The parties to this Memorandum of Understanding ('MOU') are Institutul Cultural Român, represented by Prof. Dr. 
Andrei Marga, and Embassy of Ireland Bucharest, represented by Ambassador Oliver Grogan.

Article 2
The parties acknowledge the existing strong relationships between Institutul Cultural Român and Embassy of Ireland 
Bucharest and, through this MOU, seek to develop further these ties during Ireland's Presidency of the Council of the 
European Union.

Article 3
The Institutul Cultural Român will partner with the Embassy of Ireland Bucharest in supporting and promoting the 
range of events to celebrate St. Patrick's Day in Romania during the period 14-18 March 2013.

Article 4
The Embassy of Ireland Bucharest will participate in the 2013 European Film Festival organised by the Institutul 
Cultural Român.  The Embassy will endeavour to source a good selection of Irish films to ensure a fitting promotion of 
Irish film during the period of the presidency.
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Article 5
The Institutul Cultural Român and Embassy of Ireland Bucharest agree to continue the well-established Irish Film Days 
festival into its 5th edition in 2013.

Article 6
The Institutul Cultural Român and Embassy of Ireland Bucharest agree to deepen collaboration in relation to the Irish 
Embassy Award for an Emerging Romanian Playwright. In this regard, the Embassy of Ireland Bucharest will endeavour 
to continue to find the resources to provide a substantial bursary to the winning playwright. The Institutul Cultural 
Român for its part will endeavour to continue to fund the attendance of the successful playwright at the Dublin Theatre 
Festival.

Article 7
The Institutul Cultural Român will partner with the Embassy of Ireland Bucharest in supporting and promoting the 
second celebration of Bloomsday in Romania on 16 June 2013.

Article 8
In recognition of the Irish Presidency of the Council of the European Union, the Institutul Cultural Român and Embassy of 
Ireland Bucharest will collaborate on the creation of a New Symposium Series dedicated to the work of Cardinal John 
Henry Newman, instrumental in founding the Catholic University of Ireland, known today as University College Dublin. 

Article 9
Under the title of the 'Cardinal Newman Symposium', the Institutul Cultural Român and Embassy of Ireland Bucharest 
will organise a series of up to 5 seminars devoted to current issues relating to Romanian and Irish perspectives on Europe 
and other issues of common interest.

Article 10
This MOU may be amended by agreement of both parties. The MOU may be terminated at any time by agreement of both 
parties or unilaterally by either party provided that reasonable written notice is provided to the other party.

Article 9
This MOU is effective upon signature by both parties. The arrangements of this MOU will be subject to review in July 2013 
with a view to continuing and developing the strong relationship between the two parties. 

Prof. Dr. Andrei Marga
President Institutul Cultural Român

Oliver Grogan
Ambassador of Ireland to Romania
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Trei acţiuni de importanţă majoră

Sunt necesare trei acțiuni de importanță majoră în România actuală – ce vor trebui întreprinse, în conjuncție, de Institutul 
Cultural Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerulul 
Tineretului și Sportului, uniunile de creație, asociațiile de editori și alte instituții și organizații – care să asigure condiții de 
afirmare a culturii române în țară și în afara ei. Este vorba de:

1. Curmarea situației în care doar 50% dintre cetățeni – conform unui sondaj recent – au posibilitatea să citească cel 
puțin o carte pe an, printr-o relansare a bibliotecilor și a cititului de cărți în țară. Propunem partenerilor menționați 
efectuarea unei analize comune și stabilirea unui pachet de acțiuni în consecință; 

2. Înlăturarea situației în care rețeaua națională de distribuție a cărților și a celorlalte publicații s-a destrămat, iar 
publicațiile circulă anevoios între centrele din țară. Cerem tuturor celor implicați să ni se alăture în efortul de a 
restabili rețeaua națională a circulației publicațiilor, prin reglementări adecvate și stimulative.

3. Folosirea producției editoriale pentru a alimenta, cu scrieri reprezentative pentru cultura română, instituțiile 
culturale române din străinătate și bibliotecile de referință din lume. Și unele și altele au deficite mari, de multă vreme 
constatate, în materie de reprezentare a culturii române. Institutul Cultural Român a început transferul de cărți spre 
institutele culturale române din străinătate, a dispus constituirea Bibliotecii Culturii Române în fiecare institut, a 
organizat seria „The Library of Romania” și demarează o acțiune pe lângă biblioteci de referință din lume. Efortul 
trebuie, însă, mult amplificat și transformat într-o preocupare sistematică a multor instituții, organizații și 
personalități.

Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român



22 BULETIN INFORMATIV

Funcţionarea institutelor culturale române din străinătate și noua strategie a ICR

Ca urmare a comentariilor rău voitoare apărute în presă în ultima vreme, Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate 
din cadrul Institutului Cultural Român dorește să aducă la cunoștința opiniei publice faptul că institutele culturale 
române din străinătate sunt permanent informate asupra modului în care sunt chemate să aplice noua strategie de 
funcționare a Institutului Cultural Român. 

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate (la nivel de director general, director, șef serviciu, experți) se află în 
permanentă legătură (e-mail, telefon) cu institutele culturale române din străinătate. Nicio solicitare/întrebare venită 
din partea institutelor culturale române din străinătate nu a rămas vreodată fără răspuns. 

Institutele culturale române din străinătate nu se află în lipsă de activitate, numai anul acesta fiind aprobate deja 30 de 
proiecte în cadrul rețelei.

Institutele culturale române din străinătate au primit în perioada octombrie 2012 – ianuarie 2013 mai multe documente 
și comunicări interne cu privire la desfășurarea activității lor. Cele mai importante dintre ele au fost:

1. în data de 3 octombrie – comunicare privind monitorizarea și transmiterea către ICR București a articolelor apărute în 
presa internațională;

2. în data de 8 octombrie – notificare privind consolidarea institutelor culturale române din exterior;
3. în data de 10 octombrie – comunicare privind întocmirea (revizuirea) planului de programe și proiecte pentru anul 

2013;
4.  în data de 20 decembrie – comunicare privind actualizarea informațiilor postate pe site-ul www.icr.ro;
5. în data de 4 ianuarie – comunicare privind bugetul pe 2013, conform datelor transmise de Ministerul Finanțelor 

Publice
6. în data de 9 ianuarie – comunicare privind promovarea proiectelor organizate de institutele culturale române din 

străinătate;
7. în data de 10 ianuarie – comunicare privind bugetul pentru proiecte și programe pe anul în curs și reperele 

metodologice pentru elaborarea programelor și proiectelor institutelor culturale române din străinătate;
8.  în data de 21 ianuarie – comunicare privind întocmirea rapoartelor de activitate pentru anul 2012.

Direcția Generală Reprezentanțe în Străinătate comunică zilnic (ori de câte ori este nevoie) cu institutele culturale 
române din străinătate. Noua strategie de funcționare a Institutului Cultural Român a fost comunicată tuturor institutelor 
culturale din exterior și este, în plus, publică. Toți pașii întreprinși de instituția noastră sunt publici, grație Buletinului 
informativ al ICR, care se tipărește constant din octombrie 2012, și site-ului Institutului Cultural Român.
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În anul 2012 s-au obţinut 316.256 de lei (în jur de 70.000 
de euro) din taxele obţinute în urma Cursurilor de limba 
română pentru străini de la Bucureşti şi a Cursurilor de 
limbă, cultură şi civilizaţie românească de la Braşov. 
Trebuie subliniat faptul că toate aceste cursuri atrag 
importante resurse extrabugetare prin taxele de 
înscriere, sumele alocate de ICR fiind recuperate în mare 
masură – cursurile de la Bucuresti îşi acoperă din taxe 
întreaga investiţie şi realizează profit. 

Seria I s-a derulat între 17 ianuarie – 15 martie 2012. S-
au înscris 43 de cursanţi, din următoarele ţări: Franţa, 
Italia, Spania, Portugalia, Germania, Danemarca, Marea 
Britanie, Belgia, Austria, Polonia, Iordania, Iran, Turcia, 
Liban, Israel, Rusia, Ucraina, India, SUA, Brazilia, Corea de 
Sud, Australia. Total costuri: 20.800. Venituri din taxe: 
36.550 

Seria a II-a s-a derulat între 27 martie - 24 mai 2012. La 
seria a doua s-au înscris 49 de cursanţi, din următoarele 
ţări: Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, Olanda, 
Polonia, Austria, Cehia, SUA, Turcia, Rusia, Iran, Oman, 
Ecuador, Brazilia, Chile, Coreea de Sud, Australia  Total 
costuri: 26.000 lei. Venituri din taxe: 41.650 lei 

Seria a III-a s-a desfăşurat în perioada 4-28 iunie. S-au 
înscris 26 de cursanţi din următoarele ţări: Marea 
Britanie, Portugalia, Belgia, Franţa, Danemarca, 
Germania,  Austria, Rusia, Ucraina, Turcia, Siria, SUA. 
Total costuri: 17.600 lei. Venituri din taxe: 22.100 lei. 

Cursuri de limba română pentru străini

Direcţia Generală Cooperări Externe
Serviciul Limbii Române
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Seria a IV-a s-a desfăşuat în perioada 10 septembrie – 4 octombrie. S-au înscris 29 de cursanţi din următoarele ţări: 
Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Slovenia, Bulgaria, Maroc, Siria, Columbia, Venezuela, Brazilia, Ecuador, 
Australia. Total costuri: 0 lei. Venituri din taxe: 24.225 lei.      

Seria a V-a s-a desfăşurat în perioada 16 octombrie – 13 decembrie. S-au înscris 48 de cursanţi din următoarele ţări: 
Marea Britanie, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Austria, Franţa, Grecia, Polonia, Rusia, Ucraina, Turcia,  Maroc, 
Singapore, Coreea de Sud, SUA. Total costuri: 26.000 lei. Venituri: 40.800 lei 

Orarul propus pentru cursurile de limba română destinate străinilor în anul 2013

Sunt organizate sunt pentru toate nivelurile. Modulele normale se vor desfăşura lunea şi miercurea, între orele 19.00-
21.00, iar cele intensive (iunie şi septembrie) – lunea, miercurea şi joia, între orele 18.00-21.00. Un modul are 36 de ore de 
curs, iar taxa de participare la aceste cursuri este de 850 de lei.   

Seria I: 21 ianuarie – 20 martie 

Seria II-a: 27 martie – 29 mai 

Seria III-a: 3-27 iunie 

Seria IV-a: 16 septembrie – 10 octombrie 

Seria V-a: 21 octombrie – 18 decembrie 

În prezent cursurile de limba română pentru străini se desfăşoară la noul sediu al Institutului Cervantes (Bd. Regina 
Elisabeta nr.38), unde sălile de curs sunt dotate cu toate mijloacele necesare studierii unei limbi străine. 

Buget estimativ pentru desfăşurarea primei serii a cursurilor de limba română pentru străini: 21.200 lei.
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1989 a fost o cotitură în istoria europeană care a pus capăt unui sistem totalitar și a deschis evaluarea pe bază istorică 
completă a proiectului de societate al comunismului. 1989 a permis reluarea democrațiilor întrerupte în anii treizeci și 
revenirea la societățile deschise în Europa Centrală și Răsăriteană.

Despre sistemul instaurat odată cu victoria sovietelor, în Rusia lui 1917, și extins asupra Europei Centrale și Răsăritene, 
după 1945, s-a scris enorm și s-au spus lucruri fundamentale. Îmi amintesc că, imediat după căderea Zidului de la Berlin, 
în Germania au izbucnit discuțiile asupra acestei societăți, inevitabil în comparație cu celălalt sistem totalitar – cel al 
național-socialismului. Era clar că 1989 a fost nu doar o schimbare de regim politic, ci înlocuirea unui sistem social, în 
profunzime. Procesul de „reformă”, inițiat, cum se știe, „de sus”, odată cu perestroika și glaznost, a antrenat – cum a 
observat Habermas (Die nachholende Revolution, 1990) – consecințe neintenționate, punând în mișcare o „dezvoltare 
revoluționară” ce s-a stabilizat într-o mișcare spre pluralism, care a cuprins Europa Centrală și Răsăriteană: „Democrația 
populară” în orice formă a fost abandonată în favoarea unei „reînnodări a legăturii cu tradițiile politice și structurile 
puterii din perioada interbelică”. Pe bună dreptate, Habermas a respins reducerea „socialismului real”, inițiat în fosta RDG, 
și a național-socialismului la „forme de dominație” și a arătat că teza „celor două dictaturi” este mai acoperitoare, 
menționând, din capul locului, că „marxism-leninismul a servit, de la început, legitimarea unui praxis inuman”.

A sesiza adevărata natură a sistemului politic existent este problema mereu deschisă a intelectualității reflexive. Ne 
amintim că au fost personalități care au văzut limpede natura sistemului ce-și începea cariera cu bolșevicii anului 1917, 
deja atunci când experimentul abia se pregătea. În definitiv, observarea de către social-democrați a pericolelor grave la 
adresa pluralismului democratic conținute în centralismul militant al lui Lenin, indicarea, de către von Mises, a 
inconsistenței economiei etatizate, sesizarea alunecării inevitabile în totalitarism a sistemului ce privilegia rolul 

Alocuţiune rostită cu prilejul lansării acordului de parteneriat ICR – IICCMER, 16 ianuarie 2013
Despre scrierea istoriei

Andrei Marga, Președintele Institutului Cultural Român



26 BULETIN INFORMATIV

conducător al partidului comunist, de către numeroșii intelectuali europeni ai perioadei interbelice, s-au confirmat în 
totalitate. Ceea ce literatura Gulag-ului, cu Soljenițîn și continuatorii săi, a semnalat a întărit continuu confirmarea. Astăzi, 
suntem pe cursul avansat al acestei priviri în istoria socialismului răsăritean, care și-a luat ideologia comunismului ca bază.

Ne aflăm, pe de altă parte, după ce multiple interpretări s-au exprimat cu privire la 1989. Interpretarea de sorginte 
stalinistă, concentrată în „teza contrarevoluției”, este contrazisă vizibil de împrejurarea că, deveniți liberi, în 1989, cetățenii 
diferitelor țări au înlăturat fără vreo amânare sistemul. Leninismul, exprimat în „teza revoluției conservatoare”,
este infirmat, la rândul său, de aceeași impresionantă ridicare a oamenilor împotriva unui sistem opresiv. „Teza 
nereformării socialismului”, ce a nutrit speranțele marxiștilor reformatori din jurul „Primăverii de la Praga”, nu a fost 
sprijinită de fapte: nici o încercare de reformare nu a reușit. Interpretarea, inspirată de Heidegger, conform căreia epoca 
modernă va fi controlată de o „subiectivitate potențată”, („egocrația”, cum spunea Claude Lefort) este contrazisă de faptul că 
1989 a fost posibil datorită mișcărilor de democratizare organizate pe scară mare, cu ajutorul comunicațiilor de astăzi. Nici 
teza sfârșitului „războiului civil mondial”, cultivată de Ernst Nolte, nu dă seama de aceste mișcări. „Teza sfârșitului 
ideologiilor”, pe care Ralf Dahrendorf a reluat-o, este, treptat, tot mai puțin plauzibilă. Suntem, oricum, dincoace de 
confruntarea acestor interpretări, cu un fapt cert în față: natura totalitară a unui sistem care s-a revendicat din Manifestul 
Partidului Comunist (1848) al lui Marx și Engels și a suprimat proprietatea privată, drepturile și libertățile cetățenești, 
pluralismul, căutând continuu să ia sub control până și conștiința oamenilor. Arthur Koestler a vorbit, pe drept, de un sistem 
al controlului social în care individul devine o „ficțiune gramaticală”. Oamenii au fost luați sub control de o istorie absurdă. 
Robert Musil, în Omul fără însușiri, ne-a dat o imagine definitivă: „Lucrul acesta ne-a luat în mâinile sale. Se mișcă zi și noapte 
în el și orice altceva are loc în el: se bărbierește, se mănâncă, se iubește, se citesc cărți, se angajează într-o profesie ca și cum 
toate cele patru ziduri stau tăcute, și faptul straniu este tocmai acela că zidurile se mișcă fără să se observe”. Cu alte cuvinte, 
așa cum anticipaseră Kierkegaard și Heidegger: nu se trăiește lumea, ci ești trăit de lumea din jur.

Deja în 1938, istoricul Angelo Tasca spunea: „a defini fascismul înseamnă, în primul rând, a-i scrie istoria”. Afirmația este 
valabilă și pentru „socialismul real” sau „socialismul răsăritean” ori, pe scurt, având în vedere ideologia politică din care se 
revendică, comunismul. S-a scris enorm în deceniile cele mai recente despre comparabilitatea celor două sisteme: dacă unul 
a apărut în reacție la celălalt? Iar aici răspunsul lui Ernst Nolte ramâne mereu o „provocare”. Care este diferența dintre acele 
sisteme? Richard Pipes (Memoirs of a Non-Belonger, 2003) scria că „rușii au omorât chiar mai mulți oameni decât germanii, 
și-au omorât proprii cetățeni, dar au facut-o fără precizia mecanică și calculul rațional de care au dat dovadă germanii…”. 
Tzvetan Todorov (Hope and Memory. Lessons from the Twentieth Century, 2003) scria: „cei din lagărele de concentrare 
naziste știau de ce sunt acolo, dar deportații politici – adesea comuniști sinceri – nu știau și nu puteau să-și înțeleagă 
destinul”. Eu cred că istoricul german Engelhard Jackel are dreptate: în statul lui Hitler s-a ajuns pentru prima oară în istoria 
modernă ca autoritatea supremă a statului să dispună asasinarea în masă a unor comunități întregi, incluzând bătrâni, 
bolnavi, copii. Dincoace de toate diferențele și similitudinile, însă, este de spus: și o singură crimă premeditată și asasinarea 
unui singur om este gravă și suficientă pentru condamnarea unui sistem.

Între timp, a câștigat teren stimulativa formulă a lui Adorno a „prelucrării trecutului (Aufarbeitung der Vergangenheit)” 
prin integrarea scrierii istoriei într-un proces de „înțelegere de sine (Selbstverstandigung)”, care este eminamente un 
proces moral și politic. Celebra „controversă a istoricilor (Historikerstreit)” germani, din anii optzeci, asupra celui de al 
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doilea război mondial, a fost un moment al acestui proces, cu semnificație universală. Pe de altă parte, filosofi de 
anvergură au căutat să sesizeze, în înseși conceptualizările lui Marx și, mai adânc, ale idealismului german, sursa 
intelectuală a acelor omisiuni, simplificări și erori care s-au exprimat în cele din urmă în eșecul economic, în rateul social, 
în distrugerea drepturilor și libertăților, în crimele regimurilor comuniste. Personal am promovat, în conferințe susținute 
în America (vezi, între altele, Andrei Marga, „The Modern World and the Individual”, în Bernd Magnus and Stephen 
Cullenberg, eds., Whither Marxism? Global Crises in International Perspectives, Routledge, New York and London, 1995, 
pp. 79-108), teza după care preluarea prescurtată a specificului uman doar ca „muncă” și diminuarea implicită și explicită 
a dimensiunii comunicaționale, instituționale este sursa îndepărtată, conceptuală, a desconsiderării democrației și 
drepturilor și libertăților cetățenești în tradiția formată pe umerii lui Marx. Schimbarea societății și democrația s-au 
despărțit atunci manifest.

După 1989, decomunizarea a mers, în țările Europei Centrale și Răsăritene, mână în mână cu cercetări istorice consacrate 
comunismului. Aceste cercetări au permis reconstruirea unui tablou zguduitor al tragediilor care s-au petrecut sub 
opresiunea, punițiile și „reeducările” samavolnice care au umplut, cu intensități variabile, anii organizării și consolidării 
socialismului răsăritean. S-a putut stabili ceea ce un scriitor ceh a prins într-o formulare memorabilă: „fiecare națiune are 
un mic procent de potențiali infractori în rândurile populației. În dictaturile totalitare, acești oameni…au cele mai multe 
șanse și chiar se pot simți bine, fiind mândri, în același timp, că servesc o cauză măreață”. Acești oameni devin servitorii 
dictaturii și chiar torționarii celorlalți. La noi, mărturiile victimelor, memorialele durerii, desfacerea arhivelor au arătat 
cât de ample și sistematice au fost fracturarea și distrugerea absurdă a foarte numeroaselor destine umane. Mai recent, 
istorici caracterizați de rigoare din noile generații – am în vedere aici, de pildă, excelenta carte a lui Dorin-Liviu Bîtfoi, Așa 
s-a născut omul nou. În România anilor 50 (Compania, București 2012) – reconstituie cu acuratețe, la distanță de 
obișnuitele relatări folclorizante, pașii instituționali ce au însemnat lichidarea „lumii vechi” și, simultan, instaurarea 
regimului comunismului. 

Cu ani în urmă, un istoric britanic a arătat că represiunea a fost mai cuprinzătoare și mai severă în România decât în alte 
țări răsăritene, fiind exercitată cu mijloacele unui veritabil „stat polițienesc”. Dennis Deletant a subliniat, pe drept, că 
«revoluționarea societății românești» s-a făcut prin eradicarea vestigiilor vechii ordini «burghezo-capitaliste»: politicieni 
democrați, juriști, jurnaliști, preoți, proprietari de pământ și industriași, toți – asediați și învinuiți de a unelti mână în 
mână cu puterile occidentale (mai ales SUA și Marea Britanie) pentru a se răsturna noul regim. Natura agresivă a 
«regimului democratic popular» a fost evidentă în metodele de naționalizare a instituțiilor economice ale țării și de 
colectivizare a agriculturii”. Aici este o cheie pentru a aborda socialismul românesc de după al doilea război mondial.
Cele evocate mai sus, deși foarte succint, cuprind rațiuni suficiente pentru a pune într-un relief convingător acțiunea de 
astăzi, la care participăm: lansarea cooperării dintre Institutul Cultural Român și Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Și prin inițiativele acestei cooperări, ne înclinăm cu adânc respect față de 
toți cei care au suferit și au plătit, unii cu prețul vieții, neobișnuit de dura istorie de după al doilea război mondial. Prin 
această cooperare, satisfacem menirea acestor institute de a reda până la capăt istoria țării, cu luminile și umbrele ei, cu 
izbânzile și tragediile ei, și de a face din asumarea istoriei parte a înțelegerii de sine democratice a națiunii noastre.
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„Drumul lui Brâncuși“, 
unul dintre proiectele anunţate de Filiala ICR Oltenia-Gorj

Filiala ICR Oltenia-Gorj din Târgu-Jiu, a cărei inaugurare a avut 
loc vineri, va face accesibile programele institutului în această 
regiune. „Va propune ea însăși programe, pentru că vrem să 
sprijinim valorile locale“, a explicat președintele ICR, Andrei 
Marga, care a adăugat că, în privința fondurilor, se va merge pe 
modelul cofinanțărilor. 

Andrei Marga a menționat că sunt valori în România insuficient 
etalate și trebuie extins prestigiul culturii române. 
Președintele ICR le-a vorbit gorjenilor și despre extinderea 
rețelei instituției, idee sprijinită și de prim-ministrul Victor 
Ponta.

Proiectul de suflet al directorului Filialei Oltenia-Gorj, Ion 
Cepoi, este „Drumul lui Brâncuși“, proiect ce va atrage fonduri 
guvernamentale și europene pentru a transforma traseul 
Hobița – Târgu-Jiu într-o oportunitate turistică și culturală de anvergură națională și internațională. „În acest moment 
această filială nu are decât viitor; de noi depinde să capete și un trecut“, a declarat Ion Cepoi.

La inaugurarea filialei din Casa Grigore Iunian (Bd. Republicii nr. 1) au ținut scurte cuvântări președintele Consiliului 
Județean Gorj, Ion Călinoiu, primarul municipiului Târgu-Jiu, Florin Cârciumaru, președintele Consiliului Județean Vâlcea, 
Ion Câlea, subprefectul de Gorj, Sorin Arjoca și președintele Senatului Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu-Jiu, 
Adrian Gorun. Acesta din urmă a menționat și faptul că o fostă directoare a ICR se întreba ce caută o filială a acestei instituții 
în județul Gorj, „ca și cum aici nu ar exista oameni meritorii“. La inaugurare a fost prezent și directorul adjunct al filialei, 
Marilena Pârvulescu. 

Cu acest prilej, a fost vernisată expoziția „Reverberații brâncușiene“, al cărei curator este Vasile Fuiorea, președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Gorj, și au fost făcute donații de carte pentru bibliotecile institutelor culturale române din 
străinătate.
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Institutul Cultural Român va iniţia 
constituirea Fundaţiei pentru Cultura Română

Cu prilejul inaugurării filialei Banat-Crişana de la Arad, joi, 24 ianuarie 2013, preşedintele Institutului Cultural Român, 
Andrei Marga, a anunțat că va fi înfiinţată o fundaţie pentru cultura română.

Susținerea culturii necesită resurse. ICR este preocupat, în primul rând, de promovarea culturii române în lume și de 
folosirea la maximum a resurselor existente în acest scop. Alături de multe inițiative pe care le întreprinde, ICR va iniția 
constituirea Fundației pentru Cultura Română, în vederea asigurării unei susțineri consolidate a promovării acesteia. Sub 
aspect istoric, în România există precedente în acest sens, printre care reușita Fundațiilor Regale de dinaintea celui de-Al 
Doilea Război Mondial. Pe de altă parte, în societatea românească sunt multe companii, firme, bănci, sunt mulți 
contributori publici și privați gata să susțină, inclusiv financiar, cultura română. Fundația pentru Cultura Română își 
propune să folosească acest potențial considerabil în serviciul misiunii ICR.

Preşedintele ICR Banat-Crişana, scriitorul Gheorghe Schwartz, a declarat că primul proiect al filialei pe care o conduce 
este organizarea unui colocviu al traducătorilor de limbă română din ţările în care există comunităţi de români.
La inaugurarea sediului filialei Banat-Crişana a ICR, situat pe Bd. Revoluției nr.10, în clădirea Teatrului Clasic „Ioan 
Slavici“ din Arad, au fost prezenți președinții Consiliilor Academice ale Universității de Stat „Aurel Vlaicu“ și Universității 
de Vest „Vasile Goldiș“ din Arad, prof. univ. dr. Lizica Mihuț, rector prof. univ. dr. Ramona Lile, prof. univ. Aurel Ardelean, 
precum și primarul orașului Arad, Gheorghe Falcă, viceprimarul Bognar Levente, vicepreședintele Consiliului Județean, 
Adrian Țolea, subprefectul Radu Stoian și directorul adjunct al filialei ICR Banat-Crişana, Lucian Alexiu.
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O nouă sesiune de candidaturi 
pentru bursele „George Enescu”

Institutul Cultural Român anunță lansarea unei noi sesiuni de candidaturi 
pentru bursele „George Enescu”, derulate la Cité Internationale des Arts din 
Paris. Termenul de depunere a dosarelor de înscriere, anunţat inițial pentru 15 
noiembrie 2012, a fost prelungit până la data de 15 februarie 2013. 

Obiectivul burselor este de a introduce artiştii români în circuitul valorilor 
europene, oferindu-le oportunitatea de a lucra într-un mediu artistic 
internaţional. Bursa George Enescu este acordată muzicienilor români care au 
studiile universitare de specialitate încheiate, cu performanţe recunoscute în 
domeniu, în vederea desfăşurării de proiecte artistice în atelierul închiriat de 
România la Cité Internationale des Arts. Selecţia se face de o comisie 
independentă de specialişti în baza unui dosar de candidatură. Dosarul selectat 
de comisie este trimis spre validare Comisiei de Admitere de la Cité 
Internationale des Arts.

Valoarea burselor: 3030 EUR / persoană (pentru perioada martie - aprilie) și 
4 545 EUR /persoană (pentru perioada august – octombrie).

Numărul de burse acordate în această sesiune: 2 burse „George Enescu“, una 
pentru perioada martie – aprilie (2 luni) şi una pentru perioada august – 
octombrie (3 luni).

Întrucât termenul limită a fost prelungit, durata primului stagiu va fi scurtată cu o lună, de comun acord cu partenerii 
instituţionali.

Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie 

Documente necesare pentru înscriere (dosarul de solicitare a bursei):
ź formularul de înscriere;
ź CV conţinând informaţii detaliate despre activitatea competiţională a candidatului
ź copie după diploma de licenţă; în condiţiile în care candidatul este şi absolvent de studii aprofundate, se vor adăuga 

copii şi după aceste acte;
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ź copie după actul de identitate/pașaport;
ź un proiect de cercetare, din care să reiasă: justificarea experienţei profesionale şi a competenţei în materie; un nivel 

artistic care să permită aprofundarea dialogului cu artiştii străini; relevanţa Parisului pentru realizarea 
proiectului: maxim 2 pagini în care să fie indicate locaţii/muzee/săli de concerte propuse spre vizitare, ce se va 
studia acolo, ce activităţi se vor depune.

ź Pentru muzicieni – una sau mai multe înregistrări pe casete audio sau CD
ź Pentru compozitori – una sau mai multe partituri (nu se acceptă documentaţie în format electronic);
ź un dosar de presă;
ź perioada pentru care solicită bursa;
ź 3 scrisori de recomandare.

Proiectele de cercetare vor fi redactate atât în limba română, cat şi în limba franceză.

Adresa la care se trimit documentele: Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38, sector 1, 011824 Bucureşti.

Contact: 
Dana Berdilă
Coordonator Program Burse şi rezidenţe
Direcţia Generală de Promovare a Creaţiei
e-mail: dana.berdila@icr.ro
Tel (+4) 031 71 00 675 
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„Poziţia copilului”, 
în competiţia pentru Ursul de Aur la Berlin

Poziţia copilului, în regia lui Călin Peter Netzer, este 
singurul lungmetraj românesc inclus în selecția oficială a 
celei de-a 63-a ediții a Festivalul Internațional de Film de 
la Berlin (7 – 17 februarie 2013). Regizorul român, multi-
premiat în trecut pentru filmele Medalia de onoare (2010) 
și Maria (2003), concurează pentru trofeul Ursul de Aur 
cu nume celebre din cinematografia mondială ca Gus Van 
Sant, Steven Soderbergh sau Ulrich Seidl.

Poziţia copilului intră în cursă pentru trofeele Berlinalei 
alături de alte 18 filme, printre care Promised Land, în 
regia lui Gus Van Sant, cu Matt Damon în rolul principal, 
Side Effects, un thriller de Steven Soderbergh, Camille 
Claudel 1915, al francezului Bruno Dumont, Closed 
Curtain, regizat de Jafar Panahi, cineastul iranian aflat în 
închisoare, Paradise: Hope, ultima parte din trilogia 
regizorului german Ulrich Seidl, sau An Episode in the Life 
of an Iron Picker al lui Danis Tanovic, regizorul premiat cu 
Oscar pentru No Man's Land. Juriul va fi prezidat de 
renumitul cineast chinez Wong Kar-wai. 

Beneficiind de prestațiile unor actori precum Luminița Gheorghiu și Bogdan Dumitrache, în ipostaza de mamă și fiu, Poziţia 
copilului vorbeşte cu dramatism, cu emoţie, dar şi cu umor, despre traumele sufocării copiilor prin dragoste şi despre 
amprentele pe care le lasă părinţii asupra personalităţii acestora. Filmul este, totodată, o radiografie a high-class-ului 
românesc contemporan şi vorbeşte despre trafic de influenţă şi corupţie la nivel mic în instituţiile de bază ale societăţii şi 
extensiile acestora asupra întregului sistem socio-economic din România de azi.
 
Scenariul este semnat de Răzvan Rădulescu şi Călin Peter Netzer, directorul de imagine este Andrei Butică, montajul și 
sound design-ul îi aparțin Danei Bunescu, decorurile sunt realizate de Mălina Ionescu, sunetul – de Cristian Tarnovețchi, 
costumele de Irina Marinescu, iar machiajul de Dana Roseanu și Domnica Sava. Producătorii filmului sunt Călin Peter Netzer 
și Ada Solomon.

Institutul Cultural Român sprijină participarea echipei filmului la Festivalul de la Berlin. 

Fotografie - copyright Cos Aelenei
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2012 și prefigurarea anului 2013 la Institutul Cultural Român
(raport preliminar)

Andrei Marga
Președintele Institutului Cultural Român 

Este obligația legală a Institutului Cultural Român de a prezenta un raport privind activitatea din 2012. Prezentăm acest 
raport preliminar Comisiei de Cultură a Senatului României având în vedere împrejurarea că, prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului României, Nr.27/13.06.2012, Institutul Cultural Român a trecut din subordinea Președinției în subordinea 
Senatului. Urmează ca, la data pe care o va stabili conducerea Senatului, să prezentăm Raportul complet. 

Mai precizăm că noua conducere (Președinte, Vicepreședinți, Consiliul de Conducere) a ICR a fost desemnată de Senatul 
României și a intrat în funcțiune începând cu 11 septembrie 2012. De aceea, Raportul de mai jos se referă sintetic la 
evaluarea situației preluate la data menționată, la ceea ce s-a făcut de către Institutul Cultural Român de la această dată 
încoace și la prefigurarea anului 2013.

I. Evaluarea situaţiei ICR preluate în 11 septembrie 2012

De îndată ce starea Institutului Cultural Român s-a putut observa din interiorul acestuia, s-au putut formula evaluări 
precise. Documentele de organizare, rapoartele de activitate, actele financiare arhivate, evaluările Curții de Conturi duc la 
următoarele concluzii privind activităţile Institutului Cultural Român de până la 15 septembrie 2012: 
a) Program bazat pe satisfacerea de cereri, fără asumarea frontală și coerentă a misiunii – aceea de a face cunoscută 

cultura din România și a o promova creându-i vizibilitate și prestigiu.
b) O înțelegere restrictivă a culturii, cu accent pe anumite componente și pe creatorii potențiali și cu stârnirea unei 

antagonizări între generații.
c) Impact restrâns, creat mai ales făcând plăți pentru participări la activități.
d) Plăți pentru activități prin excedarea reperelor și practicilor europene, de multe ori fără distincție între remunerare 

firească și mituire.
e) Dezechilibru în defavoarea cheltuielilor materiale și disproporție între salarizarea personalului din centrală și plățile 

către terți.
f) Editarea de publicații ce nu se vând, cu autori remunerați, fără redacții responsabile de difuzare.
g) Depozite umplute cu cantități mari de volume plătite, ce nu au putut fi vândute.
h) Institute culturale române în străinătate cu neajunsuri majore: unele fără sediu (Bruxelles), altele fără bibliotecă 

(Viena), altele realizând activități cu impact insuficient (Budapesta, Varșovia), altele devenind agenții de impresariat 
(Istanbul), altele fără înțelegerea culturii (Paris), altele realizând mai mult activități din sfera pregătirii profesionale a 
directorului (New York) etc..
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a) Folosirea unor institute pe post de „finanțator de premii“ și de acțiuni ale unor firme de la fața locului.
b) Angajarea în acțiuni cu costuri ce nu au corespondent în beneficii.
c) Preferința pentru „manageri culturali“ selectați discreționar, care s-au dovedit a fi fără randament managerial și fără 

orientare sigură în cultură.

Se pot trage, desigur, și alte concluzii. Le amintim doar pe cele de mai sus pentru a sublinia nevoia de a privi lucid situația și 
de a contribui la schimbarea în bine. Nu folosește nimănui o imagine edulcorată asupra unei situații pline de neajunsuri. În 
plus, atunci când s-a pus problema schimbărilor la Institutul Cultural Român, diferite persoane au reacționat cu vehemență. 
Astăzi se poate observa, pe datele financiare, că vehemența a fost cu atât mai mare cu cât beneficiile unilaterale au fost mai 
considerabile (vezi, de pildă, cazul unui emigrant, care a încasat de la ICR peste 1,2 miliarde de lei și a folosit multe alte 
oportunități, și alte cazuri).

*

În 2004, s-a adoptat Hotărârea de Guvern Nr. 492/9.04.2004, prin care s-a trecut la înființarea Institutelor Culturale 
Române din străinătate. Au fost create, în timp, prin hotărâri ale autorităților, Institute Culturale Române la Berlin, 
Budapesta, Chișinău, Istanbul, Lisabona, Londra, Madrid, New York, Paris, Praga, Roma, Stockholm, Tel Aviv, Varșovia, 
Veneția, Viena.

În septembrie 2012, odată cu preluarea Institutului Cultural Român de către o nouă conducere, plasată sub autoritatea 
Senatului României, s-a făcut o analiză a Institutelor Culturale Române din străinătate, în raport cu misiunea încredințată de 
lege. Subliniind importanța istorică a înființării institutelor și meritele unor inițiative, am arătat că sunt necesare noi 
inițiative pentru a normaliza rețeaua și funcționarea institutelor culturale române din străinătate. Datele înregistrate 
legal ale institutelor culturale române din străinătate atestă că:
a) Unele institute au rămas pe hârtie (Bruxelles), altele nu au sediu corespunzător (Chișinău), unele nu au bibliotecă 

proprie (Viena), altele nu organizează cursuri de limba română, unele au devenit altceva (Istanbul), altele sunt 
înconjurate de nemulțumiri (Madrid, Paris), unele au desfășurat mai mult activități preferențiale ale directorului (New 
York), multe au mizat pe plăți pentru participarea la activități (plăți ce au excedat adesea reperele europene) și prea 
puțin pe inovație etc.;

b) Institutele au permis mobilități ale unor autori români din literatură, muzică, film, arte plastice și altele și au etalat unele 
performanțe românești – ceea ce a fost pozitiv, firește. Acțiunile acestor institute au fost listate și publicate ulterior. 
Evaluarea acțiunilor desfășurate la institutele culturale române din străinătate a permis câteva concluzii.

S-a promovat prea puțin cultura română, clasică sau actuală, în ceea ce aceasta are mai reprezentativ. Acțiunile nu s-au bazat 
pe evaluări ale contextului și priorități, ci mai ales pe conjuncturi și preferințe personale. Preocuparea unor directori de a se 
pune bine cu anumite persoane de la fața locului a întrecut preocuparea de reprezentare a culturii române. S-au cheltuit 
bani mulți pe acțiuni banale. Orientarea culturală și competența managerială a unor directori a lăsat de dorit. Imaginea 
proiectată a culturii române, de către institutele pe care le-au condus, a fost adesea sărăcită.
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Dăm câteva exemple din anul 2011 și din primul semestru al anului 2012, pe baza rapoartelor institutelor însăși.

Acțiunile majore ale ICR New York pe parcursul anului 2011 au fost: participarea la Târgul de bandă desenată (77.000 
RON), deplasarea unui autor în Arizona (8.600), promovarea cinematografiei lui Mihai Chirilov (7.800), lecturi din Matei 
Călinescu (65.700), publicarea broșurii program (10.000), prezentarea de filme documentare (10.523), festivalul 
filmului românesc (121.000), sesiunea „Securitatea și intelectualii în România” (12.700), Expoziția „Covoare 
maramureșene“ (17.000), onorarii pentru programul „Citind pe frunzele de ceai“ (12.600), Expoziția foto „Civic 
Resistance and State Violence“ (24.300), festivalul de film (17.600), festivalul de literatură World Voices (38.000, cu 
Mircea Cărtărescu), lansarea filmului „Aurora“ (23.300), Spectacolul „Polanski“ (11.700), „Filmul românesc“ (46.600), 
Colocviul Norman Manea (84.000), Cinematografia românească (11.400).

La ICR Budapesta în 2011 s-au întreprins acțiunile : „Locomotiva Jazz“ (80.000 RON), „Expoziția Fris“ (12.000), Concert 
„Trio Zamfirescu“ (11.000), Proiectul „Amalia respiră adânc“ (6000), Proiectul „Oradea oaspete la Muzeul Holocaustului“ 
(5000), Filmul românesc (63.000), Film de spionaj „Corina de Celuloid” (4.000), turneul teatrului „Marin Sorescu” 
(105.000), Filmul francofon (2.400), Românii despre România (20.000), Festivalul Internațional de Carte (Mircea 
Cărtărescu, Dan Lungu, 15.000), Filmul „Apocalipsa după Cioran” (2.600), Noaptea institutelor culturale (21.600), Zi 
românească la Clubul Godar (8.500), onorarii la „Caravana Cărții” (10.000), Festivalul Vinului (6.150), Festivalul Piftiei 
(6.000), onorarii la expoziția „Un divan pe Dunăre” (6.200), Duna party (26.600) și altele de același profil.

În primul semestru al anului 2012, ICR Paris a realizat patru acțiuni despre „transhumanță“ (pentru care a plătit, numai ca 
onorariu, 5 000 de euro), expoziții cu „orfanii lui Ceaușescu” (cu onorarii de 5 000 de euro), acțiuni privind barocul 
sediului ambasadei române din acel oraș (cu onorarii de peste 13 000 de euro), un spectacol de dans contemporan pe 
muzică autohtonă, o prezentare de filme documentare (cu onorarii de 25 000 de euro), o discuție despre Panait Istrati și o 
evocare Benjamin Fondane, precum și alte acțiuni fără mare impact. Nu discutăm folosirea resurselor financiare, care este 
evident lipsită de chibzuință. Dar, între 1 ianuarie și 30 iunie 2012, doar atât se putea prezenta din România? Unde sunt 
scriitorii, regizorii, muzicienii, actorii de prim-plan ai României de azi? Unde este tematica societății românești? Ce 
imagine asupra României s-a proiectat de acel ICR în șase luni ale anului 2012?

c) Trebuie spus că, până la urmă, însăși concepția care a stat la baza acțiunilor Institutului Cultural Român în ansamblu a 
fost carentă. Teza fostei conduceri, publicată în raportul de activitate pe 2011, a fost aceea că „Institutul Cultural 
Român trebuie să facă nu propagandă cu valori culturale, nu promovare a culturii recunoscute de stat drept «cultura 
oficială», ci cooperare culturală directă“. Nu comentăm aici această teză, ale cărei lacune se văd cu ochiul liber. Nicio 
țară nu-și reduce prezentarea propriei culturi la „cooperare culturală directă“! Consecințele acestei teze au fost, însă, 
negative : promovarea pe scară mare a unei puzderii de acțiuni cu costuri mari și rezultate slabe; folosirea de bani de la 
buget pentru a plăti publicitatea activităților și, totodată, aprecieri favorabile în presă (câteva ziare și persoane din 
diferite țări au avut sumă garantată la câte un institut cultural român); supralicitarea pieței din anumite locuri pentru 
a stabili ierarhii de autori din România etc.
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Am înlocuit neîntârziat teza de mai sus cu teza „Institutul Cultural Român trebuie să promoveze valorile 
reprezentative ale culturii române, într-un înţeles sincronizat și european al culturii, în cadrul unui pluralism 
înţelept caracteristic secolului XXI“. În acest orizont acționează actualul Institut Cultural Român.

*

Curtea de Conturi a României a făcut constatări demne de reţinut privind activitatea Institutului Cultural Român. 
La cererea multor observatori calificați ai ICR le evocăm succint. Astfel, Decizia nr. 17/2011 a Curții de Conturi a României 
consemnează:
a) încălcarea Legii nr. 356/2003 privind Institutul Cultural Român, prin angajarea vicepreședinților ICR fără concurs sau 

examen și asimilarea abuzivă a vicepreședinților cu secretarii de stat, cu consecințele salariale corespunzătoare;
b) invocarea de către ICR a Ministerului Finanțelor pentru propriile cheltuieli, pe care această instituție nu le-a aprobat 

niciodată;
c) au fost “avansuri nejustificate” și “deconturi nejustificate până în prezent”;
d) “nu a fost clarificată natura sumelor acordate participanților/invitaților la acțiunile culturale organizate de ICR, nefiind 

stabilită exact categoria de cheltuieli acceptată la decontare (…)”;
e) „au fost încălcate prevederi [legale] privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar”;
f) numai în anul 2010 au rămas în stoc cărți și reviste de peste 2,3 miloane RON, care nu au fost valorificate, deși s-a plătit 

pentru ele;
g) au fost “cheltuieli suportate nelegal de ICR, sume acceptate inițial la decontare, deși acestea prezintă cheltuieli în afara 

celor stabilite prin contractele încheiate cu diverși parteneri”;
h) ICR a motivat, în 2011, că a înscris cheltuieli pe care le-a făcut ilegal în buget, dar Curtea de Conturi, cu Încheierea nr. 

19/9 august 2011, a arătat că înscrierea în bugetul propriu nu este temei suficient pentru a asigura legalitatea unei 
măsuri: “unele cheltuieli nu pot fi înscrise în bugetul unei instituții publice și nici nu pot fi efectuate cheltuieli pentru 
care nu există bază legală”;

i) în Procesul-Verbal de Constatare (nr. 6592 din 3 mai 2011) se arată că “la nivelul ICR nu există desemnată o persoană 
căreia să-i fie stabilite atribuții privind evidența și urmărirea sumelor avansate de instituție“;

j) “în cadrul proiectelor și acțiunilor proprii, organizate de către ICR în străinătate, au fost decontate cheltuieli (…) fără a se 
solicita (…) documente justificative care să reflecte realitatea acestor cheltuieli” (de exemplu, la ICR Paris sunt peste 
20.000 Euro în această situație, în 2010);

k) s-au făcut numeroase cheltuieli de cazare, transport, mese, etc., care nu au bază legală, iar selecțiile de oferte nu au fost 
reale;

l) s-a cheltuit mult cu editări de volume ale unor persoane preferate, dar aceste volume, în cea mai mare parte, au rămas în 
magazie, cu pierderi mari pentru instituție.

Aceste evaluări revin în documentele ulterioare ale Curții de Conturi.

Nu ne obsedează trecutul, ci ne preocupă prezentul și viitorul Institutului Cultural Român.
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II. Ce s-a făcut în 2012?

Institutul Cultural Român a înregistrat în ultimele patru luni ale anului 2012 schimbări majore pentru a-și atinge 
misiunea – aceea de a face cunoscută cultura română și de a-i asigura vi-zibilitate și prestigiu. Programele s-au diversificat 
(vezi documentul Programele ICR 2012-2013, publicat pe site-ul instituției și în „Buletinul informativ al ICR”, nr. 1, 
2012), încât să întâmpine și să sprijine efortul de consacrare al creatorilor. S-a asumat un concept lărgit de cultură 
(incluzând, alături de literatură, film, muzică, arte plastice, și științele sociale, științele în înțeles cuprinzător, cu aplicațiile 
lor tehnologice, filosofia, teologia), conform abordărilor europene și practicilor culturale contemporane. S-a trecut la 
organizarea filialelor ICR în capitalele culturale ale provinciilor istorice ale țării. S-a denunțat antagonizarea generațiilor 
practicată în ultimii ani și s-a revenit la criteriul valorii operei. Posturile din Institutele Culturale Române din străinătate 
au trecut în regimul concursurilor. Toate proiectele pentru obținerea finanțărilor din partea ICR au fost plasate în concurs, 
iar juriile sunt efectiv independente și, înainte de toate, competente. A început transferul de cărți și publicații dinspre 
editurile autohtone spre institutele culturale române din exterior. Fiecare dintre aceste institute trebuie să-și organizeze 
propria Bibliotecă a Culturii Române și Cursul de învăţare a limbii române. Împreună cu un consorțiu de edituri din 
țară, Institutul Cultural Român s-a angajat să editeze o serie de scrieri reprezentative ale culturii române, sub titlul The 
Library of Romania. Rețeaua institutelor culturale române din exterior este în curs de reevaluare, iar noi institute (la 
München, Beijing, Kiev, Moscova, Atena, Cairo, etc.) sunt deja proiectate. S-a trecut la asigurarea dezbaterii asupra 
evoluției României, în forme diverse (organizarea Conferinţelor ICR, selectarea de reviste în vederea sprijinirii profilării 
lor pe dezbateri economice, juridice, sociologice, filosofice, organizarea de conferințe itinerante în institutele din 
exterior). Se trece la editarea The Review of Romanian Books – publicație periodică ce prezintă cărțile reprezentative 
ale diferitelor domenii ale culturii române. Se organizează Platforma Electronică Romania in the World, care va permite 
comunicarea completă cu diferite locuri de pe glob în care trăiesc cei ce se revendică din cultura română. România 
participă la târgurile internaționale de carte majore (iminente fiind târgul de carte de la Paris, în care România este invitat 
de onoare, apoi Göteborg, etc.). A fost lansat programul sporirii resurselor extrabugetare și al accesării resurselor 
europene. Conducerea Institutului Cultural Român (Consiliul de Conducere, directorii generali, mulți directori) a fost 
înnoită complet. Organigrama a fost modificată și adecvată misiunii. Se pot invoca multe alte schimbări majore pe direcția 
sincronizării.

*

În declarația Sincronizarea Institutului Cultural Român (12 septembrie 2012) am argumentat pentru plasarea 
instituției sub semnul sincronizării. Odată cu Organigrama 2012 şi cu hotărârea Programele Institutului Cultural 
Român 2012-2013, sincronizarea a început să prindă realitate. Știm prea bine că ceea ce numim cultură se poate privi 
din diferite unghiuri, situate între cel filosofic şi cel strict utilitar. În strategia Comisiei Europene, adoptată relativ recent 
sub titlul Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU (26 septembrie 2012), cultura este 
considerată sub aspectul impactului ei în societate: „cultura ne conturează identităţile, aspiraţiile şi relaţiile cu alţii 
şi cu lumea. Ea conturează, de asemenea, locurile şi cadrele în care trăim, stilurile de viaţă pe care le dezvoltăm“. 
Comisia Europeană are în vedere o abordare holistică a culturii şi, mai ales, a raporturilor dintre cultură, educație, 
economie, turism şi celelalte componente ale vieții sociale.
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Ca parte a Uniunii Europene, România este interesată să promoveze strategia ce valorizează cultura şi sectoarele creative în 
societate, luată în lărgime. Institutul Cultural Român de astăzi căută, prin programele sale, să contribuie la generarea de noi 
valori, să asume cultura în înțeles cuprinzător şi să mărească impactul societal al activităților. Institutul îşi asumă adevărul 
că, la rândul ei, cultura este, cum se spune în strategia Comisiei Europene, „o resursă fundamentală pentru inovaţie 
socială şi răspunsuri la provocări societale majore“. Cultura poate contribui la dezvoltarea deprinderilor din jurul 
„creativităţii şi antreprenorialului, gândirii critice, asumării riscului şi angajării, care sunt necesare pentru 
competitivitatea UE în societatea cunoașterii“. 

Institutul Cultural Român conlucrează cu Ministerul Culturii şi Ministerul Educației pentru a-şi asigura accesul la programe 
europene şi participă prin noile sale direcții şi servicii specializate la proiecte europene (A Single Market for Intellectual 
Property Rights, Creative Europe, Cohesion Policy Funds, Horizon 2020, The Media Production Guarantee Fund etc.) pe partea 
ce îi revine, conform specificului său ca institut cultural de talie națională.

Funcțiile multiple şi diverse ale culturii nu se epuizează în impactul societal. Cultura are componente ce surprind mai adânc 
condiția vieții umane, semnificațiile şi sensurile evenimentelor. Dar o considerare a culturii din punctul de vedere al 
sincronizării europene nu poate fi decât benefică pentru cultura română de azi. 

*

A face cunoscute scrierile de referinţă publicate în România – în limba română și alte limbi – este una dintre îndatoririle 
Institutului Cultural Român. Institutul dispune de unele publicații, dar acestea – realitatea ne obligă să o spunem – rămân 
sesizate de un cerc restrâns de cititori și dau o imagine doar parțială a culturii României actuale.

Avem nevoie de o prezentare accesibilă internațional a cărților de prim plan ce se publică în țara noastră în diferite domenii: 
literatură, arte, științe, aplicații ale științelor, filosofie, teologie.

Având în vedere premisele de mai sus, Institutul Cultural Român editează publicația lunară The Review of Romanian 
Books. Noua publicație conține articole și recenzii ale volumelor reprezentative din diverse domenii ale culturii și 
civilizației, încât să se facă accesibilă, pentru cititorul din alte țări, cunoașterea culturii și a dezbaterii publice din țara 
noastră. Redacția noii publicații a fost deja stabilită, iar primul număr va fi tipărit în curând.

*

În diferite țări sunt realizate sau se află în curs de realizare colecţii ale scrierilor clasice, din diferite domenii, ale 
culturii respective. De exemplu, colecția „The Library of America“ este o elocventă prezentare a scrierilor clasice ale 
culturii americane. În România publicarea scrierilor clasice are sincope, iar aproape nicio colecție nu a fost dusă până la 
capăt. Publicarea scrierilor clasice ale culturii române într-o colecție a devenit necesară din multe rațiuni.
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Luând în seamă premisele amintite și asumandu-și misiunea prevăzută de lege, Institutul Cultural Român a invitat la 
cooperare edituri din țară gata să-și asume realizarea colecției „Biblioteca Română“, ce cuprinde scrierile clasice ale 
culturii române, și va încheia un acord cu edituri majore din țară pentru a realiza colecția „Biblioteca Română“. Institutul 
Cultural Român finanțează, din resurse bugetare și resurse extrabugetare, realizarea colecției „Biblioteca Română“.

*

Institutul Cultural Român a început transferul de cărţi și publicaţii realizate de editurile din România către 
institutele culturale române din străinătate. Fiecare Institut Cultural Român din străinătate trebuie să dispună de 
bibliotecă proprie. Institutul Cultural Român folosește propriul depozit de cărți și publicații în vederea aprovizionării 
bibliotecilor institutelor culturale române din străinătate. Institutul Cultural Român a propus editurilor din România să 
facă donații de cărți și publicații în vederea transferului. În funcție de premisele financiare, Institutul Cultural Român va 
proceda la achiziționarea contra cost de cărți și publicații ale editurilor din România.

*

Așa cum s-a prevăzut în documentul Programele Institutului Cultural Român 2012-2013 (nr. 15747/16.10.2012), 
fiecare institut cultural român din exterior își organizează, dotează și administrează Biblioteca Culturii Române. 
Biblioteca cuprinde cărți și materiale documentare ilustrative și documente privind cultura română. Biblioteca cuprinde 
cărți și materiale documentare în limba română, în limbi de circulație internațională, în limba țării respective. Biblioteca 
se înzestrează cu echipamentul electronic necesar.

*

În vederea amplificării acțiunilor de diplomație culturală ale Institutului Cultural Român, se instituie titlul de 
Ambasador al Culturii Române, care se acordă unor personalități din străinătate care desfășoară acțiuni de larg impact 
în direcția asigurării cunoașterii, vizibilității și prestigiului culturii române.

Ambasadorii Culturii Române sunt personalități rezidente în străinătate consacrate în artă, literatură, muzică, știință și 
diplomație, care acceptă să sprijine și să popularizeze activitațile Institutului Cultural Român, cultura română în general 
și, după caz, comunitațile românești din țara de reședință.

*

Institutul Cultural Român dorește să acorde sprijin material cât mai multor reviste proprii sau editate de 
asociaţii de creatori. Ca pretutindeni în lumea civilizată, redacția oricărei reviste trebuie să se preocupe ea însăși de 
difuzarea revistei, de recuperarea prin desfacere contra cost a unei părți din cheltuieli și de procurarea de resurse 
extrabugetare ce se adaugă eventualelor alocații bugetare.
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În depozitele Institutului Cultural Român s-au stocat, până în iunie 2012, cantități mari de numere ale publicațiilor proprii 
rămase nevalorificate, iar Curtea de Conturi a semnalat, pe drept, că publicații în valoare de aproximativ o jumătate de 
milion de euro zac nevândute în aceste depozite.

Sunt tot mai multe publicațiile care solicită sprijinul material al Institutului Cultural Român. Institutul Cultural Român își 
asumă drept datorie să acorde sprijin material, în limita resurselor de care dispune, cât mai multor publicații, printr-un 
proces de decizie transparent, bazat pe criterii clare și competiție, compatibil cu procedurile din lumea civilizată.

Difuzarea publicației și recuperarea unei părți din cheltuieli sunt obligația redacției publicației respective. Măsura 
recuperării prin desfacere conform solicitărilor de pe piață este criteriu de acordare a sprijinului material. 

Fiecare publicație trebuie să se asigure, prin inițiative ale redacției proprii, de suplimentarea eventualelor alocări bugetare 
cu resurse extrabugetare. Revistele care primesc finanțare de la Administraţia Fondului Cultural Naţional – AFCN nu sunt 
eligibile în anul respectiv.

*

Următoarele reviste au fost reţinute până acum în vederea sprijinirii, inclusiv financiare, de către Institutul Cultural 
Român:

1. Luceafărul
2. Contemporanul
3. Sfera politicii
4. Secolul 21

Aceste reviste se obligă să organizeze și să realizeze dezbateri asupra evoluției României. Institutul Cultural Român încheie 
cu fiecare dintre ele un acord de cooperare în materie.

*

În vederea sprijinirii organizării și amplificării dezbaterii asupra evoluţiei României, Institutul Cultural Român 
organizează serii de reuniuni în sala mare a sediului central de la București, sub titlul Conferinţele ICR. Seria este menită 
să aducă în fața celor interesați personalități de prim-plan, care propun analize ale situației actuale, ale alternativelor și 
evoluției societății românești.

Filialele ICR din teritoriu sunt autorizate să organizeze serii similar.

Conferințe se organizează conform reperelor europene, iar cheltuielile de organizare și onorariile se asigură din resurse 
extrabugetare.
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*

Având în vedere împrejurarea că funcțiile de director, director adjunct, referent în institutele culturale române din 
exterior trebuie să permită unor personalități profilate din cultura română să-și dezvolte opera, că practica 
internațională este alocarea de maximum trei - patru ani unui mandat de reprezentare externă, că este nevoie să se 
asigure cât mai multor personalități culturale din țară șansa de a exercita reprezentarea culturii române în exterior și că a 
apărut nevoia de a înlătura rutina și slabul impact al unor activități din institutele culturale române din exterior.  
Institutul Cultural Român a hotărât ca desemnările în funcțiile de director, director adjunct, referent din institutele 
culturale române din exterior să se facă pentru un mandat, fără prelungiri sau repetarea mandatului.

*

România are datoria, ca membru al Uniunii Europene, să contribuie la cercetările și dezbaterile asupra acesteia. Astăzi 
sunt deschise mai multe teme de dezbatere în țările membre asupra evoluției Uniunii Europene: asigurarea echilibrului 
bugetar; complementarea extinderii cu integrarea; depășirea deficitului democratic; reafirmarea finalității unificării 
europene. România a fost în anii recenți participant la aprobarea soluțiilor. 

Este acum timpul ca țara noastră să fie un loc în care se inițiază cercetări științifice (sociologice, economice, juridice, 
filosofice etc.) consacrate unificării europene și în care se articulează propuneri proprii de soluționare a problemelor. 
Institutul Cultural Român are datoria să sprijine cercetări științifice și dezbateri relevante asupra evoluției Uniunii 
Europene, desfășurate în țara noastră. 

În acest scop, Institutul Cultural Român a invitat la cooperare reprezentanții institutelor de cercetare științifică și ai 
publicațiilor ce se concentrează asupra unificării europene, în vederea selectării a 1-2 publicații, care vor fi sprijinite, 
inclusiv financiar, să se consolideze și să-și facă cunoscute materialele în Uniunea Europeană.

*

Pentru a consolida imaginea României, Institutul Cultural Român va realiza, în cooperare cu alți actori ai vieții publice, 
următoarele:
a) Completarea documentației despre România din bibliotecile de referință ale lumii. Această documentație se afă într-o 

stare precară.
b) Generarea în țară de analize asupra propriei situații. Astfel de analize sunt prea puține și vagi. 
c) Încurajarea dezbaterii naționale asupra României, Europei, întregii lumi. Această dezbatere a rămas pe umerii 

câtorva personalități.
d) Să cultive grija pentru administrare eficace, funcționare democratică, rigoare etică în instituții, profesionalismul. 

Importanța acestora nu trebuie relativizată.
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e) Folosirea oportunităților pentru a prezenta realist o Românie cu oameni ca toți ceilalți europeni, care trebuie să-și 
rezolve probleme de funcționare a instituțiilor, înainte de toate.

f) Organizarea în fiecare institut cultural român din străinătate a unor serii de conferințe și dezbateri – cu participarea de 
personalități române și străine – pe teme stringente: „Oportunități investiționale în România”; „Oferta turistică a 
României”; „Statul de drept în România”; „Democrație și dezbatere publică în România”; „Drept și valori democratice în 
România”; „România ca democrație emergentă”; „România actuală în politica europeană”; „Politica energetică a 
României”; „România de astăzi în politica internațională” etc.

g) Organizarea platformei de comunicare electronică „Romania in the World”.

*

Misiunea stabilită de lege pentru Institutul Cultural Român este să promoveze cultura română în străinătate, să o facă 
cunoscută și să-i asigure vizibilitate și prestigiu. În acest sens, Institutul Cultural Român pune în aplicare numeroase 
programe, care au fost deja anunțate public (vezi Programele ICR 2012-2013).

Promovarea culturii române este realizată prin acțiuni organizate atât în țară cât și în străinătate. Este necesar să fie 
încurajată preocuparea autorităților locale (Primării și Consilii Județene), a Ministerului Culturii și Patrimoniului Național 
și a Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru valorificarea și asigurarea vizibilității internaționale a unor 
performanțe ale culturii române. Institutul Cultural Român va colabora cu autoritățile și instituțiile implicate în două 
inițiative imediate:

1) Organizarea, în vederea accentuării vizibilității și sporirii atractivității (inclusiv turistico-culturale), a unor case 
memoriale, muzee etc. De pildă, la Prislop (Bistrița), a rămas prea modest și puțin cunoscut muzeul dedicat lui Liviu 
Rebreanu; la Hobița și Târgu-Jiu este nevoie de o intervenție pentru a restaura casa lui Constantin Brâncuși și a pune în 
valoare operele sculpturale brâncușiene din municipiu; la Mediaș ar trebui inițiate proiecte care să-l atrăgă pe 
vizitatorul străin să descopere opera științifico-tehnică a lui Hermann Oberth; la Tîrgu-Mureș, pentru Janos Bolyai; la 
Arad, pentru amintirea unui episod legat de prezența lui Franz Kafka; la Brașov, pentru marcarea tipăriturilor în limba 
română, la Iași, pentru celebrarea școlii de matematică, la București marcarea acțiunii lui Paul Celan, în Delta Dunării etc. 

2) Amplasarea de busturi și însemne ale unor personalități ale culturii române, care au fost prezente în diferite locuri din 
lume și au trăit acolo.

III. Priorităţile anului 2013

Pentru anul 2013 Programul Institutului Cultural Român are drept priorități:

1. Prezentarea în forme variate a culturii române în străinătate (concerte, expoziții, târguri de carte, 
traduceri de cărți ale autorilor români, conferințe ale personalităților românești etc.).
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a) Despre prezenţa culturală

Observăm, fără mari eforturi, că prezența autorilor români în bibliotecile de referință din lume este insuficientă, că din 
istorii ale unor instituții moderne din Europa țara noastră lipseşte, că atunci când este vorba despre cultura română se 
rețin doar laturi ale folclorului, în vreme ce alte țări sunt prezentate cu contribuții filosofice, ştiințifice, instituționale etc., 
că se răstălmăcesc evenimente. Se pot da multe exemple. Vom pune în aplicare un program, sub titlul Prezenţa României 
în bibliotecile lumii, care este în elaborare. Se pune în aplicare, de asemenea, programul România democratică şi 
europeană, care are ca scop stimularea dezbaterii autohtone asupra economiei, dreptului şi instituțiilor româneşti, 
punerea în relief a realităților şi asigurarea participării autorilor români la dezbaterea internațională a problemelor 
regionale, europene şi globale. În plus, intră  în însăşi misiunea institutelor culturale române, amplasate în diferite 
capitale sau metropole din străinătate, să se ocupe de nivelul reprezentării valorilor româneşti şi de acuratețea redării 
evenimentelor istorice.

Acțiunea culturală nu trebuie redusă în vreun fel la a dezamorsa ceea ce nu ne convine ca națiune. Această acțiune se cere 
fundamental orientată spre crearea şi promovarea de valori noi. Cea mai convingătoare promovare se face prin etalarea 
valorilor durabile şi prin preocuparea de a crea noi valori. De aceea, Institutul Cultural Român a înființat recent Direcţia 
Generală a Promovării Creaţiei şi a lansat – pe lângă programele din anii trecuți, pe care le continuă, precum 
Programul traducerilor din limba română, Programul publicării de autori români în limbi de mare circulaţie şi 
altele – noi programe. Avem în vedere programul Contribuţii româneşti în cultura şi civilizaţia lumii, programul 
Expoziţiile itinerante ale ICR şi altele. Ne preocupă schimbarea în bine a imaginii României în enciclopedii, dicționare, 
istorii, volume de referință şi vom face astfel încât schimbarea să se producă. Este o chestiune de timp, care nu ar trebui, 
însă, amânată.

Mai cu seamă atunci când este vorba despre reprezentarea culturii şi civilizației naționale – care este însăşi misiunea 
stabilită prin lege a Institutului Cultural Român – trebuie să includem, în cultură şi civilizație, literatura, artele, muzica, 
ştiințele, aplicațiile acestora, instituțiile, filosofia, reflecția teologică şi altele, desigur. Trebuie să sincronizăm 
înţelegerea culturii la noi cu ceea ce se petrece în jurul nostru. Am dat exemplele unor contribuții care se originează 
în țara noastră în ştiință şi tehnică: construirea caloriferului sau radiatorului (Heizkörper) de către Meissner (validată la 
Viena, conform istoriilor saşilor transilvăneni), primul calcul matematic al zborului cosmic, efectuat de către Oberth, 
crearea biospeologiei de către Racoviță. Putem adăuga, la exemplele evocate, punerea bazelor sociometriei de către 
Moreno, contribuția lui Henri Coandă la motorul cu reacție, inițierea logicii interogațiilor de către Eugeniu Speranția şi 
altele. În țara noastră, cântăreşte greu, din păcate, contrapunerea dintre umanioare, pe de o parte, şi ştiință şi tehnică, pe 
de altă parte. Credem că este mai fecund să gândim nu prin contrapunere, ci prin integrare. Sub alt aspect privind 
acum lucrurile, cu ani în urmă, de exemplu, în Finlanda, s-a publicat un volum cu prezentarea a 100 de inovații indigene 
în sfera societății. Institutul Cultural Român trebuie să-şi asume să dea, la rândul său, asemenea imagini sintetice şi 
convingătoare asupra culturii şi civilizației din țara noastră.
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a) Despre Târgurile internaţionale de carte din 2013

Participarea României la târgurile internaţionale de carte este asigurată de Institutul Cultural Român și de Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național. În anul 2013, standurile naţionale de la târgurile internaţionale de carte de la Paris, 
Londra, Torino, Göteborg sunt organizate de ICR, iar cel de la Frankfurt am Main este organizat, prin tradiție, de Ministerul 
Culturii și Patrimoniului Național. 

În anul 2013, Institutul Cultural Roman asigură participarea Romaniei ca țară invitată de onoare la Salon du Livre de la 
Paris (22-25 martie). Standul României, de 400 mp, va fi amplasat în centrul salonului, alături de cel organizat de France 
Télévisions. Lista oficială a invitaţilor la Salon du Livre 2013 de la Paris, la care România este țară invitată de onoare, 
cuprinde 27 de autori români. Selecția a fost operată în martie 2012 de Centrul Naţional al Cărţii din Franţa, cu consultarea 
Institutului Cultural Român. Pe lista invitaților figurează scriitorii: Gabriela Adameşteanu, Radu Aldulescu, Savatie 
Baştovoi, Mircea Cărtărescu, Petru Cimpoeşu, Florina Ilis, Dan Lungu, Norman Manea, Marius Daniel Popescu, Răzvan 
Rădulescu, Adina Rosetti, Bogdan Suceavă, Lucian Dan Teodorovici, Dumitru Ţepeneag, Eugen Uricaru şi Varujan Vosganian 
(prozatori), Ana Blandiana şi Doina Ioanid (poete), Nicoleta Esinencu, Alina Nelega, Matei Vişniec (dramaturgi) Lucian Boia, 
Gabriel Liiceanu, Andrei Oişteanu, Andrei Pleşu (eseiști), Ileana Surducan, Alex Tamba (autori de benzi desenate). 
Programul autorilor invitați va fi stabilit prin acordul organizatorilor români și francezi, iar costurile implicate vor fi 
împărțite egal între ICR și ReedExpo.

Ministerul Culturii și Patrimoniului Național va participa ca partener, calitate în care a invitat, la Salon du Livre, un număr 
de nouă autori români: Horia Bădescu, Gabriel Chifu, Riri Manor, Mircea Martin, Valentin Nicolau, Marta Petreu, Ioan Es. Pop, 
Eugen Simion, Dănuț Ungureanu. Institutul Cultural Român va avea, la Salon du Livre, următorii invitați: Constantin 
Abăluță, Nicolae Breban, Augustin Buzura, Al. Călinescu, Paul Cernat, Neagu Djuvara, Ioana Drăgan, Teodor Dună, Ileana 
Mălăncioiu, D.R. Popescu, Stelian Tănase. 

La Salon du Livre vor fi invitați toți autorii de cărți recunoscuți, rezidenți în Franța. Universitățile din România sunt invitate 
să participe cu producția lor editorială relevantă internațional, pe cheltuieli proprii.

Academia Română a fost invitată să participe.

Editurile din România sunt invitate să participe conform cooperărilor cu edituri franceze și în funcție de inițiative proprii.

Pe parcursul Salon du Livre vor fi organizate manifestări conexe (dezbateri, conferințe, expoziții, concerte, spectacole de 
teatru și proiecții cinematografice) pentru a oferi o imagine cât mai completă despre România. În parteneriat cu Radio 
România, ICR va amplasa la standul României un studiou de radio. Totodată, în cadrul unui parteneriat ICR - TV5, vor fi 
organizate două emisiuni de câte o oră despre România în lunile februarie și martie. Institutul Cultural Român va încheia în 
ziua deschiderii salonului carții de la Paris un acord global de cooperare cu Institutul Francez. Anul acesta, Salon du Livre 
de la Paris va fi inaugurat de președintele François Hollande. 
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România investește în participarea la Salon du Livre aproximativ 700 000 de euro. 

Institutul Cultural Roman își asumă și participarea României la Târgul de carte de la Torino. ICR va asigura amenajarea 
standului României în parteneriat cu editorii italieni de carte românească. ICR va organiza standul României la târgul de 
carte de la Londra, care este de fapt o bursă a editorilor, fără public larg. Participarea Romaniei la Londra se va face în 
parteneriat cu asociațiile de editori din Romania. 

Târgul de carte de la Göteborg, ce va avea loc în septembrie 2013, este asumat tot de ICR. În urmatoarele zile vor începe 
negocierile cu organizatorii suedezi în vederea închirierii suprafeței pentru stand. ICR va asigura o finanțare de cel mult 
30 000 de euro. 

ICR Stockholm și toate institutele culturale din străinătate implicate în organizarea de târguri de carte au obligația de a 
identifica resurse financiare extrabugetare în vederea finanțării participării autorilor români la târgurile de carte 
menționate.

c) Despre stadiul pregătirilor pentru Salonul de Carte Paris (22-25 martie 2013)

România este invitat de onoare al Salonului. Institutul Cultural Român răspunde de organizarea optimă a participării țării 
noastre. În acest sens, ICR cooperează cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, cu asociațiile de editori, cu autori, 
cu universități din România și alte instituții. 

Din partea ICR, directorul ICR Paris, Alexandru Dobrescu, și comisarul general al standului României, Ramona Călin, se 
ocupă nemijlocit de organizare, în coordonarea vicepreședintelui Horia Gârbea și a directorului general Ștefan Popescu.
Pregătirile pentru participarea României la Salonul de Carte de la Paris (22-25 martie 2013) sunt la termen și înaintează 
conform proiectului.

Așa cum s-a comunicat, organizatorii francezi au transmis lista invitaților, pe care au stabilit-o, în luna martie 2012, 
împreună cu fosta conducere a ICR. În vederea unei reprezentări mai ample și mai substanțiale a autorilor români, 
Ministerul Culturii din România a făcut cunoscută lista propriilor invitați, iar ICR a publicat, de asemenea, lista invitaților 
săi. Totodată, ICR a invitat autorii români rezidenți în Franța să participe la Salon. ICR a invitat asociațiile de editori și 
universitățile din țară să participe. 

A început procesul de preluare a volumelor ce vor fi prezente la standul României, stand în curs de realizare sub 
conducerea designerului francez Phillipe Guillet. Consilierul de imagine al Institutului Cultural Român este arhitecta 
Anda Ștefan. Compania care asigură construcția efectivă a standului României este ReedExpo dar unele elemente vor fi 
realizate în comuna Vălenii Șomcuței din Maramureș, de creatori populari. Pentru închirierea standului României, de 400 
mp, Institutul Cultural Român a deblocat 130 000 de euro. 
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Partenerul ICR pentru alimentarea standului Romaniei cu publicații este librăria Cărturești. Vor fi expuse atât cărți 
românești în limba franceză și română, cât și cărți ale unor autori români apărute în Franța în ultimii ani. Asociațiile de 
editori au fost înștiințate despre întâlnirile programate pentru editori în preziua târgului. Aceste întâlniri sunt organizate de 
Institutul Cultural Român în parteneriat cu Sindicatul Național Francez al Editorilor. Editorii români și francezi vor avea la 
dispoziție 45 de mese rotunde și seminarii pentru a discuta despre problemele piețelor editoriale din România și din Franța. 
O bursă a editorilor, pentru a facilita contactele între asociațiile de editori români și francezi, va fi organizată. Este aproape 
definitivat programul evenimentelor ce se vor desfășura la Salon, atât la standul României cât și în alte spații publice, el 
urmînd să fie comunicat participanților și presei, numai după validarea de către Institutul Francez din Paris. Alături de mese 
rotude și dezbateri pe tema romanului românesc contemporan, a poeziei române contemporane și a altor genuri (teatru, 
BD), vor avea loc lansări de carte dar și dezbateri despre România. Un dialog despre Europa, între Neagu Djuvara și Jean 
d'Ormesson, va fi organizat în spațiul expozitional românesc. Un seminar despre posibilitățile de investiții din țara noastră 
va avea loc, în parteneriat cu grupul de prietenie Franța-România de la Adunarea Națională și o serie de mari companii 
franceze. La Muzeul Științei va fi prezentat proiectul laserului de la Magurele, unul dintre cele mai mari proiecte științifice 
din lume, manifestare ce are drept scop prezentarea României și ca o țară a știintelor exacte. În colaborare cu Organizația 
Internațională a Francofoniei și cu Agenția Universitară a Francofoniei, ICR va organiza pe durata Salonului Cărții expoziții, 
seminarii și conferințe în mai multe universități pariziene pentru a face cunoscuta vocația francofonă a României. 
Universitățile românești au fost invitate de ICR să participe la Salonul Cărții atât cu carte francofonă cât și la organizarea 
manifestărilor conexe. 

A fost definitivat conținutul broșurii de prezentare pentru autorii români invitați de partea franceză, este în curs de 
traducere o broșură cu toți autorii care vor reprezenta România la Salon. Responsabilii din partea ICR de acest târg sunt în 
contact permanent cu instituțiile abilitate din Franța și vor conlucra în continuare pentru a asigura desfășurarea optimă a 
activităților Salonului. 

În ceea ce privește comunicarea, parteneriatele cu TV5 și France 2 ca și alte forme specifice sînt contractate și în curs de 
realizare. În februarie și martie, o echipă France2 va realiza în București două transmisiuni în direct de câte 45 de minute 
fiecare la care vor lua parte oameni de cultură din România. 

Cu ocazia Salonului Cărții din Paris va avea loc și o ceremonie de semnare a unui parteneriat global ICR - Institutul Francez. 
Ca urmare, putem afirma, cu două luni înainte de deschiderea Salonului de Carte, că pregătirile nu doar că se află în grafic, ci 
chiar anticipează cu mult rezolvarea optimă a tuturor problemelor. 

2. Finanţarea de proiecte care asigură cunoaștere, vizibilitate și prestigiu 
culturii române

ICR a lansat concursul proiectelor cu destinaţia amintită pentru prima parte a anului 2013. S-au stabilit jurii 
independente și criterii generale de selecție. Concursul este în plină desfășurare.
O nouă ediție a concursului va avea loc pentru a doua parte a anului 2013.
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3. Finanţarea de burse destinate să sprijine creatorii în vederea propriei pregătiri și a 
realizării de performanţe semnificative

Programul Bursele Institutului Cultural Român are ca scop sprijinirea cercetătorilor, traducătorilor, jurnaliştilor 
culturali, şi nu în ultimul rând, a artiştilor, în efortul lor de pregătire specializată, atât în România, cât şi în străinătate, 
asigurând o comunicare permanentă între diferite platforme internaţionale care să susţină şi să valorifice rezultatele 
muncii acestora.  

Pentru anul 2013, Institutul Cultural Român are în vedere acordarea următoarelor burse: 

źBursa „Constantin Brâncuşi“ se acordă artiştilor plastici şi constă din subvenţia pentru un stagiu de trei luni la 
instituţii de profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

źBursa „George Enescu“ se acordă muzicienilor şi constă din subvenţia pentru o perioadă de trei luni la instituţii de 
profil din Paris (în speţă, Cité Internationale des Arts);

Aceste două tipuri de burse sunt interconectate şi respectă un acord-cadru încheiat între autorităţile române şi cele 
franceze (Ministerul Afacerilor Externe român şi cel francez), semnat pentru o perioadă de 60 de ani, începând din 2005. 
Conform acestui acord-cadru, ICR beneficiază de un atelier rezervat la Cité des Arts, Paris – unul dintre cele mai 
importante centre de promovare a artei din Europa. Acest atelier este închiriat anual, pentru un numar de 4 stagii a câte 3 
luni fiecare, corespunzătoare a 4 bursieri desemnaţi câştigători de un juriu independent, în cadrul ICR.

Numărul de burse acordate anual: 4 burse (2 burse „Constantin Brâncuşi“: perioada mai– iulie şi noiembrie – ianuarie 
şi 2 burse „George Enescu“: perioada februarie – aprilie şi august – octombrie) 
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: muzică şi muzicologie; arte plastice şi vizuale.
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 noiembrie 2013
Sumele acordate: 4 545 euro/bursă

źBursa „Nicolae Iorga“ se acordă românilor care trăiesc în afara ţării şi constă din subvenţia pentru a petrece trei 
luni într-o instituţie din România.

Numărul de burse acordate anual: 3
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 iunie 2013
Sumele acordate: 2 000 euro/bursă
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ź Bursa „Seton-Watson“ se acordă cercetătorilor ştiinţifici străini şi constă din subvenţia a trei luni de stagiu într-o 
instituţie de profil din România, în vederea elaborării unei lucrări care dezbate un subiect ce ține de diverse sfere 
ale societăţii româneşti.

Numărul de burse acordate anual: 5
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 mai 2013
Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

ź Bursa „Lucian Blaga” se adresează tinerilor români şi constă din subvenţia pentru a petrece patru  luni în 
vederea documentării şi cercetării ştiinţifice într-o instituţie dintr-o altă ţară relevantă pentru cercetărilor 
propuse. 

Numărul de burse acordate anual: 4
Perioada de şedere: 2 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 30 iunie 2013
Sumele acordate: 3 000 euro/bursă

ź Bursa „Europa” se adresează jurnaliştilor români şi străini şi constă din subvenţia unui stagiu de documentare de 
o lună  în altă ţară parte a Uniunii Europene, respectiv în România, pentru a realiza proiecte vizând ţara noastră şi 
cultura română, în scopul promovării acestora în afara graniţelor.

Numărul de burse acordate anual: 10 (5+5)
Perioada de şedere: 1 lună
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia : cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor : 15 martie 2013
Sumele acordate : 1 500 euro/bursă
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ź Bursele „Woodrow Wilson“ (cercetători români la Woodrow Wilson International Center for Scholars, 
Washington D.C.) 

Numărul de burse acordate anual: 3
Perioada de şedere: 3 luni
Domeniile pentru care se organizează evaluarea şi selecţia: cercetare şi documentare în domeniile enunţate în cadrul 
Art. 4, Capitol II din Regulamentul general de acordare a burselor pentru cercetare şi documentare şi a altor forme de 
sprijin material 
Data limită pentru depunerea dosarelor: 15 octombrie 2013
Sumele acordate: 10 500 USD (7 500 USD bursa + 3000 USD cheltuieli administrative  pentru Woodrow Wilson 
International Center for Scholars /bursă

4. Sprijinirea de acţiuni culturale și a publicaţiilor comunităţilor 
ce se revendică din cultura română

Pentru o cât mai bună promovare a imaginii României, a culturii şi a patrimoniului său, Institutul Cultural Român 
desfășoară multiple acțiuni, gândite în funcţie de nevoile fiecărei comunităţi de români, astfel:

ź sprijină iniţiativele locale ale românilor din străinătate pentru promovarea culturii şi spiritualităţii româneşti, prin 
acordarea de expertiză, asistenţă logistică şi suport material 

ź susţine cursuri şi ateliere despre tradiţia şi identitatea culturală românească
ź organizează programe de perfecţionare pentru reprezentanţi ai comunităţilor româneşti, care se desfăşoară în 

spaţiul lor de reşedinţă sau pe teritoriul României
ź acordă expertiză, susţine financiar şi logistic publicaţiile în limba română, tipărite sau în variantă on-line, care sunt 

editate în fostele provincii istorice ale României sau diaspora
ź realizează parteneriate cu instituţii şi organizaţii atât din România cât şi din afara ei, care au ca obiect de activitate 

sprijinirea românilor de pretutindeni, precum: Departamentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, 
Ministerul de Externe, Ministerul Educaţiei Naționale, Patriarhia Română, Societatea Română de Televiziune, 
Societatea Română de Radiodifuziune şi alte entităţi preocupate de problematica respectivă

ź organizează în România evenimente cu scopul de a fi itinerate în comunităţile de români din întreaga lume
ź facilitează mobilitatea în România a unor importanţi artişti români şi străini, precum şi a programatorilor culturali 

(ziarişti, directori de festivaluri) la evenimente importante (festivaluri, concerte, târguri de carte etc.)
ź promovează pe plan intenaţional patrimoniul cultural românesc, a valorilor sale mobile şi imobile, materiale şi 

imateriale.

Un program dinstinct, programul România culturală are ca scop sprijinirea comunităţilor româneşti din afara ţării. Acest 
program include acţiuni precum:

ź Cursuri de învăţare a limbii române pentru noile generaţii;
ź Caravana culturală pentru comunităţile din vecinătatea României;
ź Sprijinirea formaţiunilor şi personalităţilor care sunt angajate în afirmarea identităţii culturale  proprii; 
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ź Sprijinirea festivalurilor ce se organizează în diferite locuri pentru afirmarea identităţii;
ź Organizarea de ateliere practice de pictură şi sculptură;
ź Organizarea de tabere şi şcoli de vară pentru tinerii din comunităţile menţionate;
ź Sprijinirea organizării „Zilei limbii române“;
ź Sprijinirea iniţiativelor culturale ale diasporei româneşti de pe diferite continente şi din diferite ţări.

5. Punerea în funcţiune a platformei electronice „România in the World“ 
menită să asigure interacțiunea celor ce se revendică din cultura română.

Se află în lucru realizarea acestei platforme care va ameliora substanțial comunicarea celor amintiți.

6. Sprijinirea organizării de evenimente culturale internaţionale de talie majoră 
(concerte, festivaluri, reuniuni etc.) în România.

ICR se implică în organizarea Festivalului George Enescu, a altor evenimente de talie majoră din literatură, film, teatru etc.

7. Intrarea de funcţiune a filialelor ICR în provinciile istorice ale ţării

Prin hotărârea nr. 15.449 din 8 octombrie s-a decis organizarea filialelor Institutului Cultural Român în provinciile istorice 
ale ţării. Fiecărei filiale i se alocă posturi (două posturi) în structura de posturi deja aprobată a Institutului Cultural Român. 
Fiecare filială poate să-şi angajeze personal pe baza resurselor extrabugetare pe care le obţine. Resursele extrabugetare 
obţinute de o filială rămân la dispoziţia acesteia. Înfiinţarea altor filiale este posibilă sub condiţia aprobării de către 
Comitetul Director al Institutului Cultural Român şi sub condiţia asigurării resurselor de finanţare necesare în 2013. 

Scopul filialelor este:
a) Să asigure cunoaşterea în centrele culturale respective a programelor şi oportunităţilor asigurate de Institutului 

Cultural Român;
b) Să elaboreze propuneri de programe care servesc misiunea stabilită de lege pentru Institutului Cultural Român;
c) Să preia răspunderea implementării unor programe ale Institutului Cultural Român, conform deciziilor pe care le iau 

împreună cu Comitetul Director;
d) Să sprijine, cu mijloacele specifice ale Institutului Cultural Român, cultura ce se dezvoltă în provinciile istorice ale ţării;
e) Să coopereze cu institutele culturale române amplasate în străinătate în vederea promovării de valori competitive;
f) Să coopereze cu teatre, opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, companii 

în vederea sprijinirii afirmării lor internaţionale;
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g) Să asigure obţinerea de resurse financiare în vederea susţinerii programelor culturale de la diferite niveluri ale 
Institutului Cultural Român;
h) Să dezvolte cooperări internaționale în beneficiul mutual.

În legătură cu filialele ICR s-au ridicat câteva întrebări, la care sunt dator să răspund.

Nu cumva se dublează rețeaua inspectoratelor pentru cultură din județe? Răspunsul este negativ. Filialele ICR – ca și 
întregul Institut Cultural Român – au ca misiune, stabilită de lege, să facă cunoscută cultura română și să-i asigure 
vizibilitate și prestigiu. Ele se ocupă de etalarea valorilor românești în spațiul internațional și nu se suprapun cu 
competențele inspectoratelor județene pentru cultură.

Nu cumva se irosesc resurse prețioase, financiare în primul rând, cu filialele ICR? Răspunsul este că nu se irosesc resurse! 
Dimpotrivă! Infrastructura filialei este asigurată de autoritățile locale. Fiecărei filiale din provinciile istorice i se alocă 
două posturi din efectivul de posturi deja existent al Institutului Cultural Român. Nu s-au creat noi posturi. Fiecare filială 
poate să-și angajeze personal pe baza resurselor extrabugetare pe care le obține.

Ce resurse financiare au la dispoziție filialele Institutului Cultural Român? ICR, în întregul său, operează pe bază de 
programe anunțate public, iar accesul la resurse se face prin competiție. Filialele pot acumula resurse extrabugetare, ca 
pretutindeni în lumea civilizată, iar resursele pe care le obțin rămân la dispoziția filialei respective.

Nu cumva scade nivelul activităților ICR prin crearea de filiale? Nu apare nicidecum acest pericol dacă ținem seama de 
faptul că valori ce pot fi etalate cu succes pe plan internațional sunt și în provinciile istorice (de pildă, teatrul de la Sibiu 
sau Craiova, muzeul de artă din Tulcea, complexul brâncușian de la Târgu Jiu, opera din Iași și multe altele). Desigur că ICR 
trebuie să promoveze un nivel de exigență valorică ridicat și îl va promova. Acest nivel nu este periclitat nicidecum de 
dezvoltări cu idei mai bune.

Cine sunt directorii și directorii adjuncți ai filialelor? Scopul ICR este să aducă personalități culturale profilate și 
prestigioase în poziția de directori de filiale și de directori ai institutelor culturale române din străinătate. Până în acest 
moment au fost desemnați directori de filiale însărcinați cu organizarea. Ei sunt remunerați în sistemul prestărilor de 
servicii. Cooperăm cu autoritățile locale în desemnarea directorilor de filiale. Vor fi organizate concursuri, potrivit 
prevederilor legale, pentru a ocupa durabil funcțiile de directori de filiale. 

8. Prezentarea contribuţiilor românești în știinţă și tehnologie.

ICR editează volume și sprijină publicații destinate  să facă cunoscută contribuția din România. Un volum 100 de idei din 
România este în pregătire.
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9. Extinderea dezbaterii publice asupra evoluţiei României (prin instituirea unui sistem 
de conferințe publice, sprijinirea unor publicații pentru profilare pe dezbateri, reuniuni 
naționale și internaționale, prezența specialiștilor români în alte țări etc.).

ICR a debutat sistemul de dezbateri cu destinația menționată.

10. Editarea de publicaţii proprii destinate să facă cunoscută cultura română în exterior 
(„The Review of Romanian Books“) și de serii (seria de volume „The Library of Romania“) în 
același scop.

11. Normalizarea structurii de personal în exterior (prin desemnarea unor personalități 
profilate ale culturii române, sprijinirea noilor generații de creatori, utilizarea stagiului în 
străinătate pentru dezvoltare culturală, ocuparea posturilor prin concursuri, adecvarea 
personalului în raport cu performanțele, compatibilizarea cu practicile europene etc.).

a) Despre noua geografie a institutelor culturale române

ICR are ca obiectiv realizarea noii geografii a institutelor culturale române din străinătate. Pentru 2013, Institutul Cultural 
Român își propune:

a. Să organizeze efectiv institute culturale române rămase mai mult pe hârtie, precum Institutul Cultural Român din 
Bruxelles;

b. Să organizeze efectiv institute culturale române care sunt, la această oră, deja negociate cu țările respective: Institutul 
Cultural Român din Kiev; Institutul Cultural Român din Beijing; Institutul Cultural Român din München-Nürnberg; 
Institutul Cultural Român din Moscova;

c. Să coopereze cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Culturii și Patrimoniului Național încât să se încheie 
neîntârziat negocierile cu țările respective și să se treacă la organizarea efectivă a Institutului Cultural Român la 
Montreal, a Institutului Cultural Român la Belgrad, a Institutului Cultural Român la Atena, a Institutului Cultural Român 
la Cairo-Alexandria, a Institutului Cultural Român la Geneva, a Institutului Cultural Român la Seoul, a Institutului 
Cultural Român la Sao Paolo, a Institutului Cultural Român la Chicago, a Institutului Cultural Român la Abu Dhabi;

d. Să confere un format nou, inovativ din punct de vedere cultural, cuprinzător și cu impact extins activităților institutelor 
culturale române din străinătate, încât acestea să mărească vizibilitatea și prestigiul culturii române.
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12. Normalizarea și sincronizarea activităţii din institutele culturale române din 
străinătate (prin stabilirea de acțiuni cu impact major, lărgirea înțelegerii și asumării 
culturii, organizarea de biblioteci ale culturii române și de cursuri de limbă română, 
transferul de cărți și de publicații dinspre editurile din țară spre institute, preocupări ale 
institutelor pentru finanțări proprii, mărirea eficienței folosirii alocărilor financiare, 
încadrarea în reperele europene ale cheltuielilor etc.).

a) Despre ameliorarea programelor

Institutele Culturale Române amplasate în diferite capitale au fost o inițiativă benefică a Fundaţiei Culturale Române, 
devenită ulterior Institutul Cultural Român. Ca orice alte instituții, institutele amintite resimt nevoia unei reexaminării 
a misiunii, a registrului de activități, a prezenței în dezbaterile culturale de la fața locului, a interacțiunii cu institutele 
culturale, universitare, științifice etc. din locul respectiv, a contribuției pe care o aduc la cunoașterea și prestigiul culturii 
române.

Noul cadru legislativ menit să contribuie la reorganizarea și relansarea activității Institutului Cultural Român sub noi 
auspicii impune și remodelarea activității desfășurate în străinătate, prin intermediul institutelor culturale românești. 
Planificarea activității trebuie să vizeze intensificarea preocupărilor pentru o mai bună poziționare și o mai sporită 
vizibilitate a institutelor culturale românești din străinătate. Totodată, trebuie avute permanent în vedere specificul și 
particularitățile mediului cultural din țara-gazdă.

În scopul asumării coerente a misiunii, Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate (DGRS) a redactat prezentul 
document, menit să înlesnească proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea activității desfășurate de 
institutele culturale românești din străinătate.

Programe. În fiecare Institut Cultural Român amplasat în alte țări vor avea loc dezbateri tematice cu participarea 
intelectualilor din ţară și implicarea în dezbaterile mediului cultural de la fața locului; prezentarea preocupărilor 
creative, a experimentelor culturale ale noilor generaţii; etalarea operelor autohtone validate în pictură, sculptură, 
urbanism, arhitectură, cinematografie, artele spectacolului, muzică, literatură, știinţe, filosofie, teologie și în alte domenii; 
prezentarea adecvată a oportunităţilor de turism cultural pe care le oferă România. Se va asuma nevoia unei înţelegeri 
cuprinzătoare a culturii, sincronizarea cu lumea actuală. Cultura va fi privită drept un întreg complex ce include 
cunoaştere, convingeri, artă, morală, legi, obiceiuri, tehnici dobândite de o comunitate, care îi organizează viaţa şi 
aspiraţiile. Astfel sunt incluse în cultura pe care institutul o reprezintă, în țară și în străinătate, în mod firesc, literatura, 
muzica, artele vizuale, ştiinţele – începând cu economia şi dreptul şi, desigur, ştiinţele experimentale – arhitectura, 
filosofia, reflecţia teologică. Se asigură, în felul acesta, asumarea comprehensivă, la nivel contemporan, a culturii de 
Institutul Cultural Român. Se vor desfășura activități cu impact, reprezentative pentru cultura română, capabile să 
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extindă cunoașterea acesteia. Asigurarea prezenţei valorilor artistice (arte plastice, muzică, film etc.) ale culturii române 
trebuie să aibă loc în acord cu înnoirile aduse de noile generaţii pe scena internațională. O pondere semnificativă trebuie să 
ocupe proiectele menite să contextualizeze mai pregnant valorile, curentele, etapele definitorii ale culturii și civilizației 
românești în registru european, în mari spații culturale: anglo-saxon, scandinav, răsăritean, balcanic, germanic, latin, 
hispanic etc. Se impune promovarea unor proiecte care să permită itinerarea unor produse culturale sau mesaje (conferințe 
dezbateri cu sprijinul unui corp sau echipe de specialiști; expoziții de anvergură, turnee ale unor formații artistice, toate 
bine pregătite și programate în prealabil, festivaluri de film etc.).

Cursuri de limba română. Asigurarea ofertei de cursuri de învățare a limbii române trebuie să fie conformă cu practicile altor 
ţări din Uniunea Europeană și prin diversificarea mijloacelor de predare.

Public. Vor fi identificate noi publicuri țintă, în funcție de specificul cultural al țării-gazdă.

Biblioteca Culturii Române. Este obligatorie organizarea Bibliotecii Culturii Române în fiecare institut şi înzestrarea ei cu 
cărţi și publicații produse înăuntrul şi în afara României, în baza unei cooperări organizate cu editorii. Cu sprijinul DGRS, 
volumele achiziționate sau obținute din donații vor fi transmise institutelor culturale românești din străinătate trimestrial. 
Fondul de carte necesar funcționării în cadrul fiecărui institut cultural român din străinătate a Bibliotecii culturii române va 
fi completat cu stocuri de CD-uri și DVD-uri care să acopere domenii diverse – istorie, geografia României, literatură, științe-
sociale, știință și tehnică, turism, teatru și film, muzică populară, muzică simfonică, operă, alte genuri, arte plastice, 
civilizația creștină etc. Toate aceste materiale trebuie să fie consonante cu așteptările culturale ale publicului din țările-
gazdă, răspunzând și interesului de cunoaștere și informare manifestat de diaspora românească.

Diaspora românească. Institutele culturale românești din străinătate vor avea, pe lângă misiunea lor fundamentală de 
difuziune a valorilor românești în contexte culturale confluente și obligația, în țările în care trăiesc mari comunități de 
români (Italia, Spania, Germania etc.), de a pune la punct un sistem ușor accesibil de informare și o ofertă de servicii 
culturale la sediul institutului sau on-line pentru cetățenii români interesați, care vor gravita astfel într-o mai mare măsură 
în jurul a ceea ce ar trebui să fie un focar de cultură românească și un liant de comuniune spirituală cu țara-mamă. Se impune 
astfel diversificarea ofertei culturale pentru diferitele categorii de populație românească din țările-gazdă (rezidenți 
integrați, emigranți de dată recentă, tineri, copii etc.).

Parteneriate. Institutele culturale românești din străinătate vor dezvolta parteneriate și proiecte realizate în regim de 
cofinanțare cu instituții și organizații culturale pentru a susține și în acest fel dialogul între culturi, schimbul de valori 
artistice și spirituale. Astfel, o atenție specială va trebui acordată consolidării unor parteneriate stabilite anterior care au 
funcționat cu succes, precum și prospectării pieței culturale din țara-gazdă în vederea convenirii de noi parteneriate 
promițătoare și profitabile. Este de dorit asigurarea unei reţele relevante de parteneri cu impact în ţările în care institutele 
culturale românești își desfășoară activitatea, inclusiv universităţi, institute de cercetare de prim plan, instituțiile culturale, 
naționale, europene și internaționale reprezentative, către academii, universități, institute și centre de cercetare științifică, 
către asociații profesionale științifice și culturale cu largă cuprindere, către marile edituri (deschise traducerilor din limba 
română) și producătorii de bunuri culturale pe suport electronic. Multiplicarea contactelor instituționale și a demersurilor 
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în măsură să contribuie la extinderea sferei de acțiune trebuie să asigure deschiderea permanentă a canalelor de 
comunicare din diverse medii intelectuale, culturale, administrative și non-guvernamentale. Eforturile de relaționare 
trebuie să se concentreze pe personalități și instituții cu autoritate intelectuală și culturală la care accesul a fost sporadic, 
nesistematic. Fiecare Institut Cultural Român amplasat în exterior încheie – în tradiţia internaţională prevalentă astăzi – 
acorduri durabile de cooperare cu universităţi de prim plan, cu administraţii locale aflate în cooperare cu țara noastră, cu 
edituri și publicaţii de referinţă, cu biblioteci consacrate, cu instituţii de mare pondere și cu personalităţi de la faţa locului 
și își asigură prezenţa constantă, cu materiale adecvate, în dezbaterea culturală din acel loc.

Ziua Naţională. Fiecare institut cultural român din străinătate are obligația organizării a cel puțin unei acțiuni special 
dedicate sărbătorii Marii Uniri a Românilor, 1 Decembrie 1918 – moment istoric de excepțională însemnătate, în 
colaborare cu celelalte misiuni ale României în străinătate.

EUNIC. Se impune o bună poziționare (nou creată sau menținută) a institutelor culturale românești din străinătate în 
rețeaua EUNIC sau a institutelor de profil din țara respectivă, după caz.

Presă. Este de dorit concentrarea eforturilor către publicații culturale sau ziare de mare tiraj cu fascicole sau suplimente 
culturale, către canalele de televiziune și posturile de radio având emisiuni cu profil cultural și de informare 
enciclopedică.

Frecvenţa și conţinutul proiectelor. Este de dorit ca fiecare institut cultural românesc din străinătate să se concentreze 
asupra organizării câtorva proiecte cu un grad mai mare de complexitate, relevanță, impact cultural și mediatic. Vor fi 
selectate totodată acele oportunități care să permită organizarea de acțiuni punctuale, de mai mică anvergură, astfel încât 
ritmicitatea prezenței institutului să nu sufere. Pentru o diversificare a conținuturilor proiectelor, vor fi alese domenii 
diferite de interes pentru cele două tipuri de evenimente organizate (de ex. dacă un proiect de anvergură vizează 
cinematografia, acțiunile de o complexitate mai mică vor fi dedicate literaturii, artelor plastice, științelor etc.; nu vor 
prezenta tot producții cinematografice). 

Baze de date. O constantă a activității institutelor culturale românești din străinătate va fi reprezentată de un complex de 
acțiuni vizând constituirea, actualizarea și valorificarea, în proiectarea și desfășurarea acțiunilor culturale, a unei baze de 
date care să cuprindă: personalități de primă mărime din țara-gazdă care prin prestațiile lor, prin lucrările publicate au 
vehiculat și au promovat valori românești, lectori și traducători de limba română, intelectuali care au efectuat studii 
universitare și stagii post-universitare și de documentare în România, au beneficiat de burse, au conferențiat în 
universități românești sau au urmat cursuri ale unor școli de vară, scriitori, specialiști în domeniul științelor socio-
umane, participanți la reuniuni științifice, ingineri, economiști, inventatori, artiști, manageri culturali și funcționari 
publici care au coordonat proiecte în România și au adus servicii în sfera relațiilor de colaborare dintre țările lor și țara 
noastră, reprezentanți ai presei scrise și audiovizuale care au informat despre realitățile românești sau care sunt 
interesați să promoveze în străinătate imaginea României, personalități originare din România afirmate în spațiul public 
și în sfera intelectuală din statele în care funcționează institute culturale românești (profesori, cercetători, medici, 
teologi, artiști, întreprinzători, etc.), lideri și reprezentanți ai comunităților românești, ai asociațiilor și ligilor culturale 
ale românilor, bursieri, studenți, masteranzi, doctoranzi.
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Patrimoniu. Un alt registru, nu mai puțin important, trebuie să-l constituie cel cuprinzând valorile patrimoniale aflate în 
străinătate, colecțiile, fondurile de carte care au aparținut unor personalități din diaspora românească, din perioada exilului 
provocat de regimul comunist și care trebuie inventariate și integrate într-un circuit cultural mai larg. Totodată, trebuie 
identificate siteuri, monumente, clădiri, localități legate de personalități ale istoriei și culturii naționale, pentru a fi 
valorificate în marcarea unor evenimente semnificative din câmpul relațiilor bilaterale dintre România și statele în care 
există institute culturale românești.

Buget. Vor trebui moderate cheltuielile excesive cu logistica pentru a mări resursele financiare alocate reprezentării culturii 
române (expoziţii, deplasări ale autorilor, ale formaţiunilor etc.). Asemenea institutelor culturale ale altor ţări, cheltuilelile 
trebuie legate de eficienţă.

Surse de finanţare. Sunt necesare resurse financiare mai mari pentru o prezenţă mai amplă și cu un impact real, mult mai 
eficace, a valorilor și civilizaţiei românești în lume. Astfel, pe lângă alocările bugetare și pentru a-și întări autonomia 
financiară, fiecare institut cultural român trebuie să se preocupe stăruitor să obţină şi resurse extrabugetare. Se încurajează 
astfel diversificarea resurselor de finanţare a acţiunilor (acorduri de cooperare pe anumite acţiuni în sistemul public-public, 
respectiv public-privat, folosirea resurselor europene, sponsorizări, donaţii, activităţi proprii etc.).

Dotări. Este obligatoriu ca fiecare institut să aibă un sediu propriu, echipamente de comunicare, bibliotecă şi celelalte 
mijloace necesare unei bune desfășurări a activității.

b) Despre extinderea programului din Istanbul
În țară, Institutul Cultural Român a deschis dezbaterea cu specialiștii asupra consolidării fiecăruia dintre institute, sub 
aspecte semnalate public în textele programatice deja lansate.

În legătură cu Institutul Cultural Român din Istanbul, solicităm luarea în considerare, alături de cerințele ce se adresează 
tuturor institutelor, a următoarelor:
a) Specialiștii din țară (și nu numai) argumentează că Institutul Cultural Român din Istanbul și-a redus activitatea la un 

fel de „impresariat artistic“. Argumentul nu trebuie ignorat, orice pondere îi recunoaștem. De aceea, cerem directorului 
ICR Istanbul să revadă programul de activități pe direcțiile: 

b) Valorificarea imenselor arhive turcești, în parteneriat cu Bașbakanlik Osmanli Arșivi (Arhiva Otomană de pe lângă 
Președinția Consiliului de Miniștri din Istanbul), Arhivele Naționale ale României și Academia Română;

c) Punerea în valoare a urmelor de viață românească din Istanbul: Casa Cantemir (Muzeul DC) din Fanar, localizarea 
Palatului Cantemir din zona Ortaköy, Biserica brâncovenească Sf. Parascheva, instalarea de plăcuțe la Yedi Kule (unde a 
fost deținut Brâncoveanu), la Yali Köșkü (unde au fost executați Brancovenii) etc., în parteneriat cu Direcția 
Monumentelor Istorice din Istanbul;

d) Sprijinirea formării de turcologi români în cooperare cu centrala ICR și universități din România;
e) Intrarea în cooperare stabilă cu universități de prim plan din Turcia;
f) Conectarea digitală a Bibliotecii Institutului Cultural Român din Istanbul la rețeaua institutelor de cercetare din Turcia;
g) Două posturi din cele cinci alocate Institutului Cultural Român din Istanbul se reprofilează pe direcțiile menționate.
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c) Despre organizarea Bibliotecii Culturii Române
Așa cum s-a prevăzut în documentul Programele Institutului Cultural Român 2012-2013 (nr. 15747/16.10.2012), fiecare 
institut cultural român din exterior își organizează, dotează și administrează Biblioteca Culturii Române.

Biblioteca va cuprinde cărți și materiale documentare ilustrative și documente în ceea ce privește cultura română. 
Biblioteca va cuprinde cărți și materiale documentare în limba română, în limbi de circulație internațională, în limba țării 
respective. Biblioteca se înzestrează cu echipamentul electronic necesar.

Centrala Institutului Cultural Român, prin direcțiile generale și serviciile responsabile, asigură livrarea de cărți tipărite de 
editurile din țară către institutele culturale din diferite țări.

Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate va încheia acorduri de parteneriat cu asociațiile profesionale ale 
editorilor, precum și cu editurile din țară, având la bază o strategie pe termen lung de colaborare pe mai multe direcții:

ź Concertarea unor eforturi de editare, difuzare, promovare a unor producții editoriale reprezentative pentru 
cultura română, în limba română și în limbi de circulație internațională;

ź Stabilirea de parteneriate cu asociațiile profesionale ale editorilor, cu editurile din capitală și din provincie în 
vederea unei politici judicioase de comenzi și achiziții, de donații de carte destinate institutelor culturale 
românești din străinătate;

ź Conlucrarea activă și calificată în vederea inserării în planurile editoriale a unor propuneri de apariții care să 
răspundă cerințelor și misiunii ICR (dicționare, lucrări cu caracter enciclopedic, albume, antologii, reeditări ale 
unor cărți fundamentale ale culturii românești, autori clasici și contemporani).

Totodată, o atenție specială va fi acordată completării fondului de publicații cu profil academic-universitar în limba 
română și în limbi de circulație internațională al bibliotecilor funcționând în cadrul institutelor culturale românești din 
străinătate.

13. Trecerea tuturor formelor de sprijin material în seama concursurilor 
anunţate public și decise de jurii competente și independente.

a) Despre înnoirea personalului
Institutul Cultural Român, ca instituție publică reprezentativă a țării, are obligația de a rămâne deschis. Noua conducere a 
Institutului Cultural Român, instalată la 11 septembrie 2012, a anunțat de la început nevoia de a spori impactul acțiunilor 
institutelor culturale române din exterior și de a înnoi personalul acestora. 

În urma examinării acțiunilor din ultimii ani ale acestor institute, s-a observat că: a) impactul a fost redus; b) recrutarea  
personalului a fost discutabilă; c) este nevoie ca în fruntea institutelor culturale române să fie aduse personalități 
profilate ale culturii române. 
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Din 11 septembrie 2012 încoace, Institutul Cultural Român a procedat la ameliorarea cadrului de selecție a personalului 
(director, director adjunct, referenți) din institutele culturale române din străinătate. Până la această oră, Institutul Cultural 
Român - împreună cu Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii -  au numit directori și directori adjuncți consacrați 
(Doina Uricariu, la New York, Alexandru Dobrescu și Ramona Călin, la Paris, Daniel Nicolescu, la Lisabona, Ioana Matei, la 
Budapesta etc.), iar procesul este în curs.

În legătură cu cei eliberați din funcții, subliniem, încă o dată, că aceștia au fost evaluați pe baza rezultatelor făcute publice 
prin rapoartele lor de activitate, iar deciziile de eliberare sunt justificate și legale. În definitiv, în orice funcție publică, există 
și o răspundere – în acest caz, răspunderea pentru reprezentarea culturii române și pentru cheltuirea banului public. La 
acest examen, unii au căzut, iar probele sunt univoce.

În ultimele luni, Institutul Cultural Român a adoptat trei măsuri corelate: 
1. A așezat activitatea Institutului Cultural Român pe o nouă strategie, care a fost comunicată tuturor institutelor culturale 

din exterior și este publică. Direcția Generală a Reprezentanțelor în Străinătate monitorizează continuu aplicarea acestei 
strategii. După aprobarea bugetului 2013 la nivelul Parlamentului și Guvernului țării, se vor face defalcări 
corespunzătoare pe fiecare unitate;

2. A fost oprită prelungirea de mandate în funcțiile de directori, directori adjuncți și referenți, mandatele punându-se în 
acord cu practicile europene. Măsura nerepetării mandatelor și a neprelungirii acestora a fost luată și pentru a oferi cât 
mai multor intelectuali și tineri din România oportunitatea de a ocupa un post într-un institut cultural român și de a-și 
dezvolta o operă. Decizia a fost făcută publică la timp. Unii dintre actualii referenți și directori devin, cum se observă ușor, 
vehemenți dacă nu li se acordă prelungiri sau dublări de mandate. Nimeni nu este veșnic în nici o funcție publică.

3. A fost organizat concurs în premieră pentru ocuparea posturilor de directori adjuncți și referenți ai institutelor 
culturale române din străinătate. Până acum, aceste desemnări erau făcute de președintele Institutului Cultural Român, 
fapt, de altfel, permis de lege. Actuala conducere a Institutului Cultural Român a renunțat la desemnarea discreționară de 
directori adjuncți și referenți în favoarea concursului anunțat public. Alegerea formulei concursului s-a făcut tocmai 
pentru a da șanse de a ocupa posturi în diplomația culturală cât mai multor tineri și pentru a selecta personal cât mai 
calificat. 

În pofida falsificărilor lansate continuu de unele persoane, Comisia de concurs (din care nu a făcut parte conducerea 
Institutului Cultural Român) a respectat riguros regulamentul. Nu a fost nicăieri prevăzută proba interviu pentru toți 
candidații (ci doar pentru aceia care trebuiau departajați în faza finală, la nevoie). Rezultatele concursului s-au publicat 
după ce acesta a avut loc (și nu înainte, cum pretind în mod aberant unii). Nici un membru al conducerii actuale a Institutului 
Cultural Român nu are rude în instituție și nu se poate semnala vreun caz de favorizare a cuiva, valoarea candidaților fiind 
cea care a contat. 

Participanții la concurs au fost numeroși: 30 de candidați pentru postul de director adjunct, și 159 de candidați pentru 12 
posturi de referent; Institutul Cultural Român a reținut candidaturile celor care nu au obținut post în acest concurs, pentru 
concursurile următoare. 
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Precizăm că Institutul Cultural Român:  a) aplică legislația în vigoare în mod riguros; b) în cadrul acestei legislații, s-au 
făcut continuu angajări, în cooperarea Institutului Cultural Român, Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului 
Culturii. Angajările s-au făcut și se fac în formulele variate permise de lege (detașare, prestări de servicii și altele). Prin 
urmare, Institutul Cultural Român a organizat concursuri cu perspective reale de angajare, în cadrul legislației existente. 
Este de-a dreptul ridicolă solicitarea unor directori și referenți din unele institutele culturale române din străinătate de a 
nu se angaja noi persoane în locul lor și de a opri orice concurs sau demers de noi angajări.

Prin documentul Noua Geografie a Institutelor Culturale Române din Străinătate (10 decembrie 2013), 
conducerea Institutului Cultural Român a făcut cunoscută preocuparea de a organiza efectiv ICR Bruxelles, care există pe 
hârtie. Institutul Cultural Român a cerut Ministerului Afacerilor Externe să dispună asigurarea infrastructurii, conform 
legii, pentru institute culturale române la Kiev, Beijing, München-Nürnberg, care sunt deja negociate cu țările respective. 
Totodată, Institutul Cultural Român a cerut Ministerului Afacerilor Externe să încheie negocierile cu Rusia pentru ICR 
Moscova și să deschidă negocierile cu țările respective pentru institute culturale la Atena, Alexandria, Belgrad, Seoul, Sao 
Paolo, Montreal.

Toți pașii întreprinși de instituția noastră sunt publici, grație Buletinului Informativ al ICR, ce se tipărește  constant din 
octombrie 2012, și site-ului Institutului Cultural Român. Toți pașii sunt înregistrați legal. Nu s-a putut aduce nicidecum și 
în nici un moment vreun argument factual precis împotriva măsurilor întreprinse. 

Se va generaliza practica angajării prin concurs a angajaților din ICR – centrală, filiale, institute.

14. Amplificarea cooperării cu institute culturale naţionale din Uniunea Europeană și 
din alte ţări (în domeniul traducerilor în reciprocitate, al prezenței în reciprocitate a 
personalităților culturale și a formațiunilor reprezentative, al activităților în comun etc.).

a) Despre cooperările externe 
Misiunea ICR încredințată de lege este promovarea culturii românești în străinătate și asigurarea vizibilității și 
prestigiului acesteia. Institutul Cultural Român este parte a sistemului de politică externă a României și se concentrează, 
în acest cadru, asupra etalării valorilor competitive ale culturii române. Diplomația culturală poate fi un sprijin foarte 
important pentru diplomația economică și politică. ICR își exercită misiunea în parteneriat cu Ministerul Afacerilor 
Externe, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, precum și cu alți actori importanți în spațiul extern precum 
Academia Română, administrațiile locale, universități și altele. ICR își poate îndeplini misiunea numai printr-o extinsă 
cooperare cu instituțiile și personalitățile din diverse țări. Dintre instituții, avem în vedere institutele culturale naționale, 
bibliotecile de referinta, casele de editura, operele și teatrele, orchestrale de largă notorietate, autoritățile locale, 
organizațiile internaționale și presa culturală de prestigiu. Cu fiecare dintre aceste instituții, ICR își propune să dezvolte 
cooperări extinse, constând în acțiuni specifice în cadrul programului „ICR, actor internațional - 2013“. 
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Institutul Cultural Român a căutat, în liniile recente, să dezvolte cooperarea culturală cu cât mai multe țări și să contribuie 
astfel la ameliorarea imaginii României. Aceasta acțiune a avut în vedere relansarea cooperării cu instituțiile omoloage – 
Institut Francais, Istituto Italiano di Cultura, Goethe Institut, British Council, Institutul Ceh și Institutul Polonez – 
prin inițierea unor acorduri de cooperare globale, care prevăd atât realizarea unor acțiuni în comun dar și schimburi de 
experiență. 

Cooperarea în cadrul EUNIC (rețeaua europeană a institutelor culturale) este, de asemenea, prioritară. Institutul Cultural 
Român și-a extins participarea, cu sprijinul MAE, în toate țările Uniunii Europene dar și în țări din Asia (Thailanda – 
participare, alături de celelalte institute europene la organizarea Anului Cărții din Bangkok) și Orientul Apropiat și Mijlociu 
(Beirut, Teheran). Totodata, cu țările în care România nu are un institut sau care nu au rețea de institute și centre culturale 
(ex. Irlanda și Lituania) s-au încheiat acorduri de cooperare pentru organizarea în comun de dezbateri, seminarii, concerte, 
festivaluri și expoziții. Pe 16 ianuarie a.c. a fost inaugurata seria dezbaterilor româno-irlandeze care marcheaza debutul 
presedinției irlandeze a Uniunii Europene. Această serie va fi continuata începând cu 1 iulie 2013 cu seria dezbaterilor 
româno-lituaniene. 

Institutul Cultural Român, alaturi de celelalte institute omoloage organizeaza în tara și în capitalele Uniunii Europene 
Festivalul European al Filmului - acțiune importanta care are drept scop promovarea cinematografiei românesti. ICR își 
propune să sprijine o participare cât mai importantă a țării noastre la Festivalul Internațional de Teatru de la Avignon. 

Cooperarea cu marile țări emergente se afla cuprinsă în programele ICR pe 2013. Institutul Cultural Român are în lucru un 
program de schimburi cu China, atât cu rețeaua institutelor culturale chineze cât și cu administrațiile regionale (Provincia 
Thaizou). Rusia și Turcia sunt parteneri ai ICR în organizarea „Anului Cantemir”. 

Organizația Internaționala a Francofoniei, Uniunea Europeana, UNESCO ofera programe de finanțare a proiectelor 
culturale. Institutul Cultural Român va organiza începând cu 20 martie o serie de manifestări dedicate împlinirii a 20 de ani 
de prezență a României în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei. Împreună cu Agenția Universitară a 
Francofoniei și Antena Regională a Organizației Internaționale a Francofoniei, ICR va organiza mai multe acțiuni culturale 
(expoziții, seminarii și dezbateri) în spațiul Europei mediane, pentru afirmarea Bucureștiului ca centru francofon în această 
regiune a Europei.

Încheierea parteneriatului cu Institutul Diplomatic din Berlin (14 ianuarie) va permite ICR să organizeze la București 
conferința internaționala pe tema Levantului, leagănul diplomaţiei culturale: redescoperirea Mediteranei, cu participarea 
mai multor miniștri de externe și experți din Mediterana, țările Mării Negre și Balcanii de Vest. Totodată, începand din 
octombrie 2013, ICR și Institutul Diplomatic din Berlin vor organiza o serie de seminarii deschise pregatirii diplomaților și 
universitarilor. Cele doua instituții vor acorda un premiu de excelență pentru cea mai buna teză de doctorat/masterat, 
studiu sau carte publicată avand ca tema diplomația culturală. 

Institutul Cultural Român a acordat atenție relației cu presa culturală din străinătate. În luna noiembrie 2012, cu prilejul 
târgului de carte Gaudeamus, au fost invitați în România cinci jurnaliști francezi.Au fost contractate și sunt în curs de 
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realizare parteneriate cu TV5 și France 2. În lunile februarie și martie, o echipa France 2 va realiza în București și Craiova 
două transmisiuni în direct, a câte 45 de minute fiecare, în cadrul carora vor fi prezentați oameni de cultură din România. 
ICR a încheiat cu TVR International un parteneriat, având în vedere importanța acestui canal de televiziune pentru 
românii de pretutindeni și pentru vorbitorii de limba româna din străinătate.

Institutul Cultural Român a alocat un buget de peste 1 milion de euro pentru participarea României ca țară invitată de 
onoare la Salonul Carții de la Paris, la Târgul Internațional de Carte de la Göteborg, la Salonul Cărții de la Torino și la Bursa 
editorilor de la Londra. Alături de Ministerul Culturii și de Ministerul Afacerilor Externe, ICR este coorganizator al 
pavilionului României la Bienala de Arhitectură de la Veneția. ICR sprijină Ministerul Culturii în organizarea participării 
României la Salonul Internațional de Carte de la Frankfurt am Main.

Cererea de învățare a limbii române în lume este în creștere iar ICR și-a asumat unificarea și dezvoltarea programelor de 
predare a limbii române în străinătate și obținerea acreditării internaționale pentru certificatele de limba română. 
Totodată, Institutul Cultural Român a lansat procedura de înscriere pentru școlile de vara organizate pentru străini. 

Lansarea unor noi programe de burse ICR are în vedere stimularea interesului pentru România în străinătate : bursa 
„Univers“ se va acorda pentru traducători străini din limba română şi constă în subvenţia pe 1-2 luni pentru stagii de 
pregătire în România; bursa „Seton-Watson“ se va acorda cercetătorilor ştiinţifici străini şi constă din subvenţia a trei luni 
de stagiu într-o instituţie de profil din România în vederea elaborării unei lucrări care include subiecte româneşti; bursa 
„Europa“ se adresează jurnaliştilor români şi străini şi constă din subvenţia unui stagiu de trei luni într-o instituţie din altă 
ţară, respectiv din România, pentru a realiza proiecte vizând ţara noastră şi cultura română.

Au început procedurile de achiziții de carte româneasca pentru alimentarea fondurilor de carte din biblioteci din 
străinătate (biblioteca Institutului Național de Limbi și Civilizatii Orientale din Paris, Biblioteca Universității 
Bloomington).  

Pe modelul agențiilor specializate ONU, Institutul Cultural Român a instituit titlul de ambasador al culturii române. Acest 
titlu va fi acordat în cursul acestui an unor personalitați marcante din străinătate care se angajeaza să promoveze cultura 
româna și activitațile Institutului Cultural Român în lume. 

Institutul Cultural Român are în pregătire un acord de cooperare cu Asociația Ambasadorilor și Diplomaților de Carieră 
pentru elaborarea unei strategii globale de politica culturală „tous-azimouts“.

b) Despre participarea la European Union National Institutes for Culture (EUNIC)

Diferite feluri de instituţii (universitare, de cercetare ştiinţifică, bancare etc.) au la dispoziție organizări ale Uniunii 
Europene pentru domeniul respectiv. Institutele culturale naţionale ale ţărilor din Uniunea Europeană se pot integra în 
EUNIC. Această integrare este o oportunitate de a juca un rol european şi internaţional relevant. 
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Institutul Cultural Român:
a) Este parte a EUNIC;
b) Îşi asumă să joace un rol activ în promovarea unui concept european sincronizat al culturii, conform documentului 

Uniunii Europene întitulat Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU (26 septembrie 
2012); 

c) Îşi asumă să promoveze proiecte bazate pe cofinanţare, conform regulilor Uniunii Europene, în cadrul clusterelor la care 
participă;

d) Îşi asumă să coopereze cu alte institute culturale naţionale în vederea reprezentării culturii române în locuri în care nu 
există institute culturale române;

e)  Îşi asumă să aloce anual, prin buget, fonduri pentru proiecte internaţionale relevante în raport cu interesele României 
(de exemplu, proiectul euromediteranean);

f) Îşi asumă să conlucreze cu universităţi din ţară şi din străinătate pentru formarea de manageri culturali;
g) Își asumă să acţioneze, inclusiv prin reprezentanţii săi în ambasadele României, pentru promovarea culturii din ţara 

noastră în cadrul reţelei europene a instituțiilor culturale;
h) Își asumă să-şi elaboreze şi să implementeze strategii regionale prin care artiştii, oamenii de cultură, oamenii de ştiinţă, 

evenimentele şi artefactele noastre să fie prezente în marile instituţii de cultură şi în paginile publicaţiilor din diferite 
regiunii ale lumii;

i) Îşi asumă să organizeze, în 2013-2014, acţiuni majore în proiectul Dialogul intercultural Uniunea Europeană – 
China;

j) Îşi asumă să contribuie – alături de parteneri europeni – la conceperea şi implementarea de „politici culturale 
sustenabile“ prin dezvoltarea de noi abordări (ale finanţării, reglementării juridice, mobilităţilor etc.), la promovarea 
sectoarelor creative (şcoli, universităţi, artă, design, arhitectură, mediul înconjurător etc.), la încurajarea dialogului 
argumentativ şi a rezolvării consensuale a problemelor, la susţinerea formării capacităţilor manageriale în domeniul 
culturii, la intrarea în reţele internaţionale cu impact cultural semnificativ, la sprijinirea de proiecte în domeniile design, 
digital media, conservation of tradition, publishing houses, translation, archives, community art, dissemination of culture, 
intercultural dialogue etc.

15. Mărirea ponderii resurselor extrabugetare și accesarea de 
resurse financiare europene.

Un vicepreședinte și un serviciu specializat sunt alocate sporirii substanțiale a resurselor extrabugetare. În trecut acestea 
au fost până la 3% din buget. Institutul Cultural Român solicită sponsorizări și donații, cofinanțări, cooperează cu alte 
companii, bănci și cu instituții pentru accesarea de programe europene, conform practicii europene.

a) Despre cooperările interne
Institutul Cultural Român a dezvoltat, în lunile recente, o bogată rețea de parteneriate cu: Academia Română, Editura 
Academiei Române, Direcția Județeană pentru Cultură și Patrimoniu Național Dolj, Centrul Cultural Jean Bart Tulcea, 
Societatea Română de Radiodifuziune, Fundația AnnArt, CreArt – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului
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Bucureşti, Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, Teatrul Nottara, Teatrul Bulandra, Fundația 
Sergiu Celibidache, Teatrul Național Marin Sorescu – Craiova, Teatrul Național Radu Stanca – Sibiu, Consiliul Județean 
Tulcea, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi 
Memoria Exilului Românesc, Consiliul Județean Gorj, Teatrul Elvira Godeanu Tg. Jiu, Biblioteca Tg. Jiu. Câteva dintre 
parteneriate se referă la cofinanțarea unor activități în cadrul Salonului de Carte de la Paris, altele la activitatea filialelor 
din țară care au ca principal scop promovarea creației naționale în afara granițelor și sporirea resurselor de finanțare a 
programelor de promovare a valorilor culturale românești. În ansamblul lor, toate acordurile reflectă intenția reciprocă 
de cooperare pe termen mediu și lung în vederea realizării în parteneriat a unor programe și proiecte care vizează 
promovarea culturii naționale în lume.

În luna februarie 2013 se semnează următoarele parteneriate: Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic 
București, Primăria Municipiului București, UNArte, Televiziunea Română, Centrul pentru Pregătire Profesională în 
Cultură din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, Teatrul Metropolis, Institutul Francez, Muzeul 
Țăranului Român, Complexul Muzeal Astra Sibiu, Teatrul Național de Operetă, Teatrul Odeon, Teatrul Masca, Teatrul de 
Comedie, CopyRo, Uniunea Scriitorilor din România, Centrul Cultural Eugen Ionescu. De asemenea, filialele inaugurate în 
luna ianuarie (Moldova, Banat-Crișana, Oltenia-Gorj, Tulcea) vor încheia acorduri de parteneriat cu toate instituțiile cu 
profil cultural-administrativ din regiunile de care răspund.

S-au stabilit relații de colaborare cu Casa Regală a României, British Council, Reprezentanța Comisiei Europene în 
România.

Până în luna martie 2013, se încheie acorduri cu: Teatrul Țăndărică, Romfilatelia, Filarmonica Română, Teatrul Ion 
Creangă, Opera Națională, Muzeul Satului, edituri, Biblioteca Română, Loteria Română și alte instituții. Filialele 
inaugurate în luna februarie 2013 (Transilvania, Maramureș, Oltenia-Dolj) vor încheia acorduri de parteneriat cu toate 
instituțiile cu profil cultural-administrativ din regiunile de care răspund.

16. Alte acţiuni

Sunt necesare trei acţiuni de importanţă majoră în România actuală – ce vor trebui întreprinse,  în conjuncție, de 
Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerului Educației și Cercetării, Ministerulul 
Tineretului și Sportului, uniunile de creație, asociațiile de editori și alte instituții și organizații – care să asigure condiții de 
afirmare a culturii române în țară și în afara ei. Este vorba de:

1. Curmarea situației în care doar 50% dintre cetățeni – conform unui sondaj recent – au posibilitatea să citească cel 
puțin o carte pe an, printr-o relansare a bibliotecilor și a cititului de cărți în țară. Propunem partenerilor menționați 
efectuarea unei analize comune și stabilirea unui pachet de acțiuni în consecință; 
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2. Înlăturarea situației în care rețeaua națională de distribuție a cărților și a celorlalte publicații s-a destrămat, iar 
publicațiile circulă anevoios între centrele din țară. Cerem tuturor celor implicați să ni se alăture în efortul de a restabili 
rețeaua națională a circulației publicațiilor, prin reglementări adecvate și stimulative.

3. Folosirea producției editoriale pentru a alimenta, cu scrieri reprezentative pentru cultura română, instituțiile culturale 
române din străinătate și bibliotecile de referință din lume. Și unele și altele au deficite mari, de multă vreme constatate, 
în materie de reprezentare a culturii române. Institutul Cultural Român a început transferul de cărți spre institutele 
culturale române din străinătate, a dispus constituirea Bibliotecii Culturii Române în fiecare institut, a organizat seria 
„The Library of Romania“ și demarează o acțiune pe lângă biblioteci de referință din lume. Efortul trebuie, însă, mult 
amplificat și transformat într-o preocupare sistematică a multor instituții, organizații și personalități.
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