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1. CONTEXT 

 Statele membre ale UE sunt responsabile de propriile politici sectoriale în domeniul 

culturii, iar Comisia Europeană contribuie la abordarea provocărilor comune, precum 

impactul schimbării digitale, schimbarea modelelor de guvernanță culturală și necesitatea de 

a sprijini potențialul de inovare al sectoarele culturale și creative. Totodată, Comisia 

Europeană se angajează să promoveze diversitatea culturală, să protejeze patrimoniul cultural, 

să înlăture obstacolele din calea mobilității și să sprijine contribuția industriilor culturale și 

creative în întreaga Uniune. 

În anul 2016, liderii UE au recunoscut că este necesar să se acorde mai multă atenție 

educației, formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a le permite tinerilor să își 

dezvolte întregul potențial. Aceștia au stabilit că este nevoie de măsuri pentru sprijinirea 

tinerilor
1
 și s-au angajat, în foaia de parcurs de la Bratislava, să creeze oportunități mai bune 

pentru tineri, precum Inițiativa pentru tineret
2
.  

În noiembrie 2017, șefii de stat și de guvern au discutat despre educație, formare și 

cultură în cadrul Summit-ului social de la Göteborg, pe baza comunicării Comisiei 

intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”
3
, care stabilește viziunea 

unui Spațiu european al educației și anunță O nouă agendă pentru cultură. Aceste dezbateri 

au avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017, prin care se face 

apel la statele membre, Consiliu și Comisie să avanseze în ceea ce privește agenda dezbătută 

la Göteborg. De asemenea, Consiliul European a subliniat că 2018 - Anul european al 

                                                 
1 COM(2016)940  
2 COM(2016)942 
3 COM(2017)673 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=570
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0267&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
https://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_ro
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160940.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0942:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0673:FIN:RO:PDF
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patrimoniului cultural
4

 reprezintă o ocazie de a-i sensibiliza pe cetățeni cu privire la 

importanța socială și economică a culturii și a patrimoniului. 

În acest context, în luna mai 2018, Comisia Europeană a lansat un nou set de măsuri care 

include:  

 o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul 

politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii” - COM(2018)268, prin care este 

evidențiat modul prin care Comisia Europeană avansează în ceea ce privește agenda de la 

Göteborg și mandatul acordat de Consiliul European; 

 o strategie pentru tineret - COM(2018)269 - pentru perioada 2019-2027 - al cărei scop 

este de a-i capacita pe tinerii europeni și de a le oferi un rol mai semnificativ în procesul 

decizional al UE;  

 propuneri de recomandări ale Consiliului privind: 

 sisteme de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari COM(2018)271 

- pentru a pune bazele succesului ulterior în viață;  

 recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare 

petrecute în străinătate COM(2018)270 - pentru a facilita mobilitatea de studiu în 

Europa; 

 o abordare globală a predării și învățării limbilor COM(2018)272 - pentru a asigura 

creșterea numărului de tineri cu un nivel de utilizator experimentat al limbilor străine; 

 o nouă Agendă pentru cultură - COM(2018)267 - menită să sporească gradul de 

sensibilizare în legătură cu patrimoniul comun și divers al Europei. 

În cadrul inițiativelor anunțate în luna mai a.c., se continuă eforturile pentru dezvoltarea 

Spațiului european al educației până în 2025. Scopul noilor inițiative este de a îmbunătăți 

mobilitatea de studiu și oportunitățile educaționale din UE, de a-i atrage pe tinerii  din toate 

mediile să participe la viața civică și democratică, precum și de a valorifica potențialul 

culturii pentru progresul social și creșterea economică în Europa.  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru 2021-2027, Comisia Europeană 

a propus majorarea la 1.85 miliarde euro
5
 pentru a finanța programul Europa Creativă până 

în 2020, program care sprijină sectoarele culturale și creative europene, precum și operele 

audiovizuale, și sprijină activitățile de politică întreprinse în cadrul Planului de lucru pentru 

cultură
6
, care se desfășoară până la sfârșitul anului 2018. 

                                                 
4 În conformitate cu sloganul Anului european al patrimoniului cultural – „Patrimoniul nostru, la confluența 

dintre trecut și viitor” - cele 29 de proiecte selectate din 77 de candidaturi acoperă o gamă largă de colaborări 

inovatoare între organizații din state membre diferite. Aceste organizații provin din cel puțin 3 țări diferite care 

participă la programul Europa Creativă și arată că sărbătorirea patrimoniul cultural poate merge mână în mână 

cu producerea de creații contemporane orientate către viitor. 
5 Suma de 609 milioane euro din noul buget va fi alocată pentru promovarea sectoarelor culturale și creative 

europene. Se vor înființa proiecte, rețele și platforme de cooperare pentru a conecta artiști talentați din întreaga 

Europă și pentru a permite creatorilor să coopereze mai ușor peste granițe. Pentru acțiunea intersectorială (în 

domeniile cultural și media), 160 milioane euro vor finanța IMM-urile și alte organizații care activează în 

sectoarele culturale și creative. Această finanțare va fi utilizată și pentru a promova cooperarea în materie de 

politică culturală pe teritoriul UE, pentru a promova un univers mediatic caracterizat prin libertate, diversitate și 

pluralism și pentru a sprijini un jurnalism de calitate și alfabetizarea mediatică. 
6 În prezent, în cadrul metodei deschise de coordonare (MDC), se întâlnesc mai multe grupuri de lucru ale 

experților statelor membre pentru a discuta subiectele definite în planul de lucru pentru cultură. MDC rămâne 

principala metodă de lucru între statele membre în domeniul culturii. Alte metode de lucru includ grupuri de 

experți ad-hoc, seminarii tematice convocate de Comisia Europeană, studii, întâlniri informale ale funcționarilor 

din ministerele culturii și ministerelor afacerilor externe și conferințe, precum Forumul cultural european bienal. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0268:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0269:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018DC0270
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180272.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0267:FIN:RO:PDF
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results_en
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Următoarea fază a cooperării la nivelul UE în domeniul culturii va fi discutată de 

Consiliu în a doua parte a anului 2018, în vederea pregătirii următorului plan de lucru pentru 

cultură începând din 2019. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

În contextul în care cetățenii europeni consideră cultura ca fiind cel mai important factor 

în crearea unui sentiment de comunitate
7
, noua agendă pentru cultură ține seama de evoluția 

sectorului cultural - o sursă de creare de locuri de muncă, care contribuie la creșterea 

economică în Europa, se concentrează pe contribuția pozitivă pe care o are cultura la 

societățile, economiile și relațiile internaționale ale Europei și stabilește metode de lucru 

consolidate cu statele membre, societatea civilă și partenerii internaționali, fiind totodată o 

excelentă cale pentru promovarea incluziunii sociale și sprijinirea diversității culturale.  

Propunerea adoptată de Comisia Europeană pentru o nouă agendă europeană pentru 

cultură stabilește acțiuni în 5 dimensiuni: 

 în plan social: o nouă schemă de mobilitate a artiștilor; acțiuni specifice în vederea 

incluziunii sociale prin cultură în cadrul programelor Europa Creativă și Erasmus+, precum și 

pentru a încuraja gestionarea proiectelor bazată pe egalitatea de gen; acțiuni privind 

incluziunea socială prin cultură, inclusiv pentru refugiați și migranți; un proiect de dezvoltare 

a spațiilor culturale și creative în orașe din Europa; sprijinirea cercetării în materie de 

interacțiuni culturale cu evaluarea efectelor în diverse domenii, inclusiv al sănătății și al 

bunăstării.  

 în plan economic: promovarea educației artistice; dezvoltarea abilităților de gândire 

creativă și critică; module de masterat în domeniul creativității pentru universitățile 

interesate; promovarea muzicii și artelor în educație și formare; sprijin în etapa de validare a 

proiectului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) intitulat 

„Predarea, evaluarea și învățarea gândirii creative și critice în educație”; sprijin pentru 

parteneriatele între profesioniștii și industriile din domeniul creativ și rețelele europene. 

 în plan extern: sprijin sporit pentru cultură în Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic și 

statele din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP); consolidarea dialogului pe teme culturale 

cu China și un nou dialog cu Japonia; acțiuni pregătitoare privind casele de cultură europene 

în țările partenere;   

 acțiuni transversale: protejarea și valorificarea Patrimoniului cultural prin activități 

desfășurate în întreaga Europă, concentrându-se asupra a 10 teme care urmăresc 4 obiective: 

angajamentul, durabilitatea, protecția și inovarea. 

 Digital4Culture: o nouă strategie a UE pentru a valorifica propunerile din domeniul 

drepturilor de autor, al audiovizualului și al radiodifuziunii prezentate în contextul Strategiei 

privind piața unică digitală și a următorul Cadru financiar multianual al Uniunii. 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene cuprinde acțiunile principale care 

vor fi desfășurate în cadrul a 3 obiective strategice, menite să sprijine statele membre care 

pun în aplicare noua agendă pentru cultură:  

1. valorificarea potențialului culturii pentru coeziunea și bunăstarea socială prin: mobilitate, 

integrarea refugiaților și a altor migranți, egalitate de gen, participarea culturală și 

creativitatea în orașe;  

                                                 
7 Potrivit unui sondaj Eurobarometru din anul 2017, un procent de 36% dintre europeni nu participă în prezent la 

activități culturale; 53% dintre respondenți consideră că statele membre sunt apropiate din punctul de vedere al 

valorilor comune, în timp ce 40% sunt de părere că există un decalaj între ele din acest punct de vedere. Cultura 

poate contribui la eliminarea acestui decalaj, întrucât ea ocupă primul loc pe lista factorilor cu cel mai mare 

potențial de crearea a unui sentiment de comunitate.  

https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_ro.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180167.do
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2142
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2. sprijinirea creativității bazate pe cultură în educație și inovare și pentru locuri de muncă 

și creștere economică prin: creativitatea în educație, aptitudini, colaborarea cu sectorul 

muzical, cultura în orașe și regiuni, sprijinirea inovării și antreprenoriatului, turism 

cultural durabil și remunerație echitabilă;  

3. consolidarea relațiilor culturale internaționale prin: punerea în aplicare a comunicării 

comune privind o strategie a UE pentru relațiile culturale internaționale
8
, sprijinirea 

culturii ca motor al dezvoltării sociale și economice durabile, promovarea culturii și a 

dialogului intercultural pentru relații inter-comunitare pașnice și consolidarea cooperării 

în domeniul patrimoniului cultural.  

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII ÎN EVENIMENTE RECENTE 

În contextul anului 2018 - Anului european al patrimoniului cultural, Parlamentul 

European, la inițiativa președintelui său, Antonio Tajani, și în colaborare cu Comisia pentru 

cultură și educație (CULT)  a reunit, în cadrul unei conferințe, în data de 26 iunie a.c., lideri 

politici, factori de decizie și factori interesați, care au dezbătut provocările sectorului în trei 

ateliere: patrimoniul cultural și apartenența la Europa; conservarea și promovarea 

patrimoniului cultural; inovarea și potențialul economic al patrimoniului cultural.  

În prezentarea sa, președintele Tajani i-a invitat pe cetățeni să redescopere importanța 

patrimoniului cultural – identitatea noastră – de 3000 de ani de istorie comună, precizând că 

avem o Uniune bazată pe partajarea valorilor, cu respectarea libertății și a demnității umane.  

Datorită acestei istorii milenare, jumătate din patrimoniul UNESCO se regăsește astăzi în 

Europa, care este în avangarda tendințelor culturale și creative. Frumusețea, stilul - merg 

mână în mână cu tehnologia sau cu know-how-ul industrial, ca într-o căutare permanentă a 

excelenței. Parlamentul European susține activitatea creativă și implicit pe cei angrenați în 

acest domeniu, în special pe tinerii care doresc o carieră artistică, și se implică în buna 

funcționare a sectorului cultural  și respectarea drepturilor de autor.  

În ceea ce privește patrimoniul cultural, acesta nu reprezintă numai rădăcinile noastre, 

ci însușii viitorul european. În anul 2018, dedicat acestui patrimoniu, Parlamentul European 

dorește să prezerve diversitatea culturală pe care se bazează aventura europeană în realizarea 

unui frumos vis european.  

Președinția austriacă a Consiliului UE și-a prezentat, în data de 11 iulie a.c., în 

cadrul Comisiei pentru cultură și educație (CULT) din Parlamentul European, prioritățile sale 

în domeniul culturii și educației; acestea vizează patrimoniul cultural, educația de calitate, 

mobilitatea, drepturile de autor, noul Program Erasmus+, recunoașterea diplomelor, 

programul Corpului European de solidaritate, dimensiunea economică a sportului și sportul la 

locul de muncă.  

De asemenea, tot în data de 11 iulie a.c., Comisia CULT a organizat o audiere publică 

cu scopul de a contribui la reflecția privind noua agendă pentru cultură în vederea redactării 

unui raport din proprie inițiativă, ca răspuns la prezenta comunicare.  

4. POZIȚIA ROMÂNIEI  

La întrunirea Consiliului Educație, Tineret, Cultură, Sport, organizată sub Președinția 

Bulgară a Consiliului UE, din data de 23 mai 2018, de la Bruxelles, principalul punct al 

agendei l-a reprezentat dezbaterea pe tema rolului pe care cultura îl va juca în viitorul 

Europei după anul 2020, accentul fiind pus asupra aspectelor de finanțare în următorul cadru 

financiar multi-anual și a observațiilor la propunerea de buget 2020-2027 înaintată de 

Comisia Europeană. Prezent la această reuniune, ministrul culturii și identității naționale, 

dl George Ivașcu, a menționat că dorim o Europa încrezătoare în idealurile sale, o Europă a 

                                                 
8 JOIN(2016) 29 

http://www.europarl.europa.eu/website/webstreaming.html?event=20180626-1400-SPECIAL-CONFERENCE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/ro/other-events/video?event=20180626-1400-SPECIAL
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201807/CULT/CULT(2018)0711_1/sitt-8322242
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/events-hearings.html?id=20180628CHE04541
http://www.cultura.ro/participarea-ministrului-george-ivascu-la-consiliului-educatie-tineret-cultura-sport
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0029
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creativității, a inovării şi a excelenţei artistice, concomitent cu promovarea mesajelor pozitive 

despre identitatea europeană şi valorile comune ale Uniunii. De asemenea, relevanța 

restaurării și punerii în valoare a proiectelor de patrimoniu în cadrul viitoarei politici de 

coeziune, în Anul European al Patrimoniului Cultural 2018, trebuie făcută în pas cu evoluțiile 

tehnologice și digitizarea culturală, iar viitoarele instrumente de finanțare trebuie să ia în 

calcul progresul digital și modele de distribuție în mediul on-line. 

În acest context, Ministerului culturii și identității naționale, prin Agenția executivă 

pentru audiovizual și cultură (EACEA) a publicat, la 25 mai a.c., rezultatele selecției de 

proiecte de cooperare. Astfel, Comisia Europeană, prin intermediul EACEA va finanța un 

total de 29 de proiecte la nivel european dintre cele 77 de propuneri evaluate. În proiectele 

depuse au fost implicate 17 organizații din România, dintre care una a depus o aplicație, iar în 

urma selecției, 8 organizații vor fi partenere în 8 proiecte câștigătoare. Valoarea totală a 

granturilor acordate însumează 4.759.647euro, din care 219.405 euro  revin operatorilor din 

România.  
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