RAPORT PRIVIND EXECUŢIA CHELTUIELILOR BUGETARE
ANGAJATE PENTRU PERIOADA 01.01.2021 - 31.12.2021

Potrivit Legii nr. 356 din 11 iulie 2003 privind înființarea, organizarea și
funcționarea Institutului Cultural Român*) - republicată, Institutul este organizat și
funcționează ca autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub
control parlamentar.
Institutul are drept scop reprezentarea, promovarea și protejarea culturii și
civilizației naționale în țară și în străinătate.
Institutul are următoarele obiective:
a)stimularea şi promovarea valorilor naţionale ale culturii, artei şi ştiinţei;
b)susţinerea circulaţiei valorilor culturii şi ştiinţei dinspre şi înspre ţară,
consolidarea şi amplificarea, sub diferite forme, a relaţiilor cu comunităţile
româneşti de peste hotare;
c)favorizarea deschiderii spre celelalte culturi ale lumii şi a receptării
acestora în spaţiul românesc;
d)susţinerea valorilor "societăţii informaţionale" şi ale "societăţii
cunoaşterii";
e)facilitarea dialogului şi a colaborării atât a personalităţilor, cât şi a
comunităţilor culturale şi ştiinţifice româneşti cu parteneri din lumea întreagă;
f)cercetarea şi
perspectivelor sale;

evaluarea

fenomenului

cultural

naţional

şi

a

g)realizarea de studii, analize, cercetări, proiecte şi programe privind
accesul la cultură şi educaţie, în parteneriat cu instituţii publice şi organizaţii
neguvernamentale;
h)conceperea de proiecte şi dezvoltarea de programe şi schimburi cu
caracter cultural, artistic, ştiinţific, educativ, documentar, singur sau în
cooperare cu Academia Română, instituţii guvernamentale, uniuni de creatori,
asociaţii profesionale, etnice sau religioase, cu alte organizaţii
neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice din ţară şi din străinătate;
i)încurajarea educaţiei tinerilor şi adulţilor în spiritul respectului faţă de
valorile culturale naţionale şi faţă de tradiţiile naţionale;
j)încurajarea creaţiei tinerilor şi stimularea talentelor tinere în cultură,
ştiinţă şi artă, acordarea de burse pentru studii în ţară şi în străinătate, de premii
şi diplome, precum şi asigurarea altor forme de sprijin material;
k)dezvoltarea de activităţi specifice în beneficiul culturii, al civilizaţiei
naţionale şi al imaginii României în lume;

l)realizarea şi editarea unor lucrări de referinţă din domeniile literaturii,
artei şi ştiinţei, de opere literare, precum şi de publicaţii, singur sau în
parteneriat cu instituţii specializate din ţară şi din străinătate;
m) realizarea, în parteneriat cu instituţii specializate, publice sau private,
din România şi din străinătate, a unor studii, analize şi cercetări comparate în
vederea elaborării de prognoze pentru diferite sectoare ale vieţii sociale şi
culturale.
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Institutul poate înfiinţa, singur sau în
asociere, în condiţiile legii, operatori economici având caracter lucrativ, asociaţii şi
fundaţii şi poate încheia convenţii de colaborare cu persoane fizice sau juridice din
ţară şi din străinătate.
În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 bugetul
Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale
Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat.
Conform prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi din Legea privind
finanţele publice, nr. 500/2002, republicate, cu modificările și completările ulterioare,
Institutul Cultural Român întocmeşte situaţii financiare anuale, însoţite de ”Declaraţia de
conformitate”, ce se depun la Ministerul Finanțelor, în termen de 50 zile de la închiderea
exerciţiului financiar.
Creditele de angajament și creditele bugetare aprobate inițial, în anul 2021,
pentru Institutul Cultural Român, prin Legea bugetului de stat nr. 15/2021, pe surse de
finanţare, au fost în valoare totală de:
credite de angajament
creditele bugetare

30.390 mii lei
30.390 mii lei

Creditele de angajament și creditele bugetare aprobate inițial, de la bugetul de
stat, au fost în valoare de:
credite de angajament
creditele bugetare

30.110 mii lei
30.110 mii lei.

Creditele de angajament și creditele bugetare aprobate inițial, pentru activităţi
finanţate integral din venituri proprii, au fost în valoare de:
credite de angajament
creditele bugetare

280 mii lei
280 mii lei.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2021 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2021, creditele de angajament și creditele bugetare au fost majorate cu
suma de 1.000 mii lei.
Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.22/2021 cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 2021, creditele de angajament și creditele bugetare au fost diminuate
cu suma de 500 mii lei.

In conformitate cu prevederile art.54 din Legea nr.500/2002 cu modificarile si
completarile ulterioare, institutia noastra a dispus disponibilizarea la Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 2.100 mii lei, urmare a analizei contului de
executie la data de 09.12.2021.

Astfel, creditele de angajament si creditele bugetare aprobate la finele perioadei
de raportare au fost de 28.550 mii lei, dupa cum urmeaza:
mii lei
Credite de
angajament

Credite
bugetare

Buget initial

30.110 lei

30.110 lei

Rectificare bugetară - septembrie

+1.000 lei

+ 1.000 lei

Sponsorizare

+40 lei

+40 lei

Rectificare bugetară - decembrie

-500 lei

-500 lei

2021

Disponibilizare – Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului
Buget final 2021

-2.100 lei
-2.100 lei
28.550 lei

28.550 lei

Din creditele bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare, în valoare
de 28.550 mii lei, au fost angajate cheltuieli în valoare totală de 27.526 mii lei,
reprezentând 96,41%.
Plățile efective realizate prin trezorerie la data de 31.12.2021 au fost în sumă de
26.479 mii lei, reprezentând 92,75% din valoarea totală a creditelor bugetare definitive
aprobate pentru anul 2021.
La Titlul I „Cheltuieli de personal”, cod indicator 6701 10, din valoarea creditelor
bugetare definitive aprobate cu această destinaţie pentru anul 2021 de 14.330 mii lei,
angajamentele bugetare efectuate au fost în valoare de 14.270 mii lei, iar plățile efectuate
au fost de 14.197 mii lei, reprezentând o execuție de 99,07%.
Titlul I „Cheltuieli de personal” cuprinde urmatoarele articole bugetare:

-

Cheltuieli salariale în bani:
salarii de bază
sporuri pentru condiţii de muncă
drepturi de delegare (cheltuieli cazare si diurnă)
alocații pentru locuință
indemnizaţii de hrană

-

Contribuţii:
contribuţia asiguratorie pentru muncă

La Titlul II „Bunuri si servicii”, cod indicator 6701 20, din valoarea creditelor
bugetare definitive aprobate cu această destinaţie pentru anul 2021 de 10.784 mii lei,
angajamentele bugetare care au putut fi efectuate au fost în valoare de 10.686 mii lei, iar
plățile efectuate au fost de 10.032 mii lei, reprezentând o execuție de 93,03%.
Titlul II „Bunuri si servicii”, cod indicator 6701 20 cuprinde urmatoarele articole
bugetare:
- cheltuieli administrative (materiale curatenie, apa, energie, carburanti, piese de
schimb, posta, internet, furnituri de birou);
- obiecte de inventar;
- cheltuieli deplasari interne (bilete avion, combustibil, bilete tren, etc.)
- cheltuieli deplasari externe (bilete avion, combustibil, bilete tren, etc.)
- cheltuieli pregatire profesionala;
- consultanta;
- protectia muncii;
- protocol;
- chirii (sediu str. Biserica Amzei);
- cheltuieli proiecte (taxe, chirii, onorarii, traduceri, subtitrari, etc.);
- alte cheltuieli cu bunuri şi servicii.
În cadrul acestui titlu, la articolul bugetar 20.30.30 ”Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii”, au fost aprobate credite bugetare definitive în valoare de 8.289 mii lei,
angajamentele bugetare au fost în valoare de 8.273 mii lei, iar plățile efectuate au fost în
suma de 8.047 mii lei, reprezentând o execuție de 97,08%. Din acest articol bugetar se
finanteaza proiecte culturale.
La Titlul XI „Alte cheltuieli”, cod indicator 6701 59, din valoarea creditelor
bugetare definitive aprobate cu această destinaţie pentru anul 2021 de 3.185 mii lei,
angajamentele bugetare efectuate au fost în valoare de 2.465 mii lei, iar plățile efectuate
au fost de 2.170 mii lei, reprezentând o execuție de 68,12%. Din acest titlu se finanteaza
proiecte cu caracter științific și social cultural (TPS și Publishing România), precum și
burse.
Titlul XI „Alte cheltuieli” cod indicator 6701 59 cuprinde urmatoarele articole
bugetare:
59.01 – burse
59.17 - despăgubiri civile
59.22 - TPS si PUBLISHING ROMÂNIA
59.40 - sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
La Titlul XIII „Active nefinanciare”, cod indicator 6701 70, din valoarea creditelor
bugetare definitive aprobate cu această destinaţie pentru anul 2021 de 251 mii lei,
angajamentele bugetare efectuate au fost în valoare de 105 mii lei, iar plățile efectuate au
fost de 81 mii lei, reprezentând o execuție de 32,27%.

Titlul XIII „Active nefinanciare” cod indicator 6701 70 cuprinde urmatoarele articole
bugetare:
-

Maşini, echipamente şi mijloace de transport;
Alte active fixe;
Reparaţii capitale aferente activelor fixe;

Institutul Cultural Român este principala instituție publică din România care
promovează valorile culturii și civilizației naționale în țară și în afara ei. Creșterea
vizibilității valorilor culturale românești în lume constituie scopul principal al activităților
desfășurate de Institutul Cultural Român. Strategia de funcționare a Institutului
Cultural Român reliefeaza, în această perspectivă, rolul asumat de interfață între
cultura română și străinătate.
Activitatea desfașurată de Institutului Cultural Român devine astfel o modalitate
complementară de atingere a obiectivelor strategice ale României, alături de
inițiativele externe de factură politică și economică.
Toate acestea se desfăsoară prin cele 3 Programe culturale ale Institutului
Cultural Român pentru care creditele bugetare inițiale totale au fost de 11.670 mii lei,
ajungând, urmare a rectificărilor bugetare din lunile septembrie si decembrie 2021, la
credite bugetare definitive totale de 11.272 mii lei, după cum urmează:
1. Programul 423 – ”Educație-învățământ; Acordarea de burse pentru studii
în țără și străinătate, de premii și diplome” se desfășoară în parteneriat cu
instituții de învățământ din țară și din străinătate, având ca obiectiv acordarea
de burse, introducerea artiștilor români în circuitul valorilor europene, ocazia de
a lucra într-un mediu artistic internațional, burse pentru perfecționarea
traducătorilor nativi în vederea editării și difuzării în limbi străine a autorilor
români. Creditele bugetare inițiale ale acestui program au fost de 360 mii lei,
ajungând la credite bugetare definitive de 232 mii lei, urmare a rectificărilor
bugetare din anul 2021, iar plățile efective efectuate au fost în valoare de 143
mii lei, ceea ce reprezintă o execuție de 61,64%.
2. Programul 424 – ”Acțiuni de promovare a culturii, științei și civilizației
românești; Activitate editorială” se desfășoară în parteneriat cu instituții
publice și organizații neguvernamentale, asociații profesionale, etnice sau
religioase, persoane fizice din țară și străinătate, având ca obiectiv promovarea
și protejarea culturii și civilizației naționale în țară și străinătate, editarea unor
lucrări de referință în domeniile literaturii, artei, istoriei ale autorilor români și din
diaspora, editarea unor reviste și publicații în limba română sau în limbi străine,
și organizarea de târguri și expoziții de carte. Creditele bugetare inițiale ale
acestui program au fost de 7.110 mii lei, ajungând la credite bugetare definitive
de 8.286 mii lei, iar plățile efectuate au fost în valoare de 8.045 mii lei, ceea
ce reprezintă o execuție de 97,09%.
3. Programul 587 ”Promovarea culturii scrise” se desfășoară în parteneriat cu
editori din țară și străinătate, instituții de cultură din țară și străinătate,
traducători având ca obiectiv traducerea și editarea autorilor români pe piața
internațională de carte, publicarea și difuzarea în lume a operelor relevante
pentru cultura românescă, de larg interes pentru publicul din străinătate.

Creditele bugetare inițiale ale acestui program au fost de 4.200 mii lei, creditele
bugetare definitive au fost de 2.754 mii lei, iar plățile efectuate au fost în
valoare de 1.846 mii lei, ceea ce reprezintă o execuție de 67,03%.
Plățile totale efectuate la 31 decembrie 2021 pentru cele trei Programe culturale
ale Institutului Cultural Român au fost de 10.034 mii lei, la credite bugetare definitive
totale de 12.750 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare din totalul proiectelor
de 78,70%.
Informații privind politicile contabile adoptate în Institutul Cultural Român
Contabilitatea Institutului Cultural Român este organizată şi condusă în conformitate
cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare și ale Ordinului nr.1536/2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale
centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru
modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul
contabilității instituțiilor publice.

