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1 septembrie 2020 

 

FINANȚAREA PROIECTELOR CULTURALE CONTINUĂ! 

 

 Ca răspuns la criza profundă a sectorului cultural provocată de pandemie, 
Administrația Fondului Cultural Național dorește să dea un semnal de stabilitate și 
încredere în continuarea activităților culturale și lansează pe 1 septembrie sesiunea de 
finanțare I/2021, destinată proiectelor culturale ce se vor derula între ianuarie și 15 
noiembrie 2021.  

În contextul impredictibilității generale cauzate de criza sanitară, Consiliul AFCN a 
decis ca lansarea apelului pentru programe multianuale să fie amânată pentru sesiunea a 
II-a, ce va fi lansată în martie 2021. 

Pe baza resurselor existente, bugetul alocat acestei sesiuni este de 15,000,000 de 
lei și este distribuit pe 12 arii tematice: ARTE VIZUALE, TEATRU, MUZICĂ, DANS, 
ARTĂ DIGITALĂ ȘI NOILE MEDII, EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ, INTERVENȚIE 
CULTURALĂ, PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL, PATRIMONIU CULTURAL 
IMATERIAL, PROMOVAREA CULTURII SCRISE, PROIECTE CU CARACTER REPETITIV, 
REZIDENȚE DE CREAȚIE.  

 În urma consultării online cu operatorii culturali, organizată în luna august, Consiliul 
AFCN a decis menținerea a cinci priorități pe fiecare arie de finanțare și sprijinirea 
adaptării proiectelor artistice la noile condiții de prezentare și difuzare, atât prin punerea 
în aplicare a măsurilor de siguranță sanitară prevăzute de lege, cât și prin încurajarea 
producerii şi difuzării activităților/evenimentelor artistice prin intermediul platformelor 
digitale diverse. 

 „Așa cum a promis la sesiunea din martie, Consiliul AFCN a operat o serie de modificări 
ale grilei de evaluare pentru sesiunea de finanţare din septembrie, venind în sprijinul 
operatorilor culturali, în situaţia în care sponsorizările şi cofinanţările sunt aproape 
inexistente. Astfel a fost eliminată, pentru acestă sesiune, acordarea de punctaj suplimentar 
pentru un procent de cofinanţare mai mare decât cel minim obligatoriu de 10%. În economia 
celor 100 de puncte ce pot fi obţinute a fost suplimentat punctajul pentru adaptarea 
demersului artistic la grupul ţintă și la rezultatele anticipate în contextul social și sanitar 
actual, precum și pentru alocarea realistă a resurselor în funcţie de anvergura proiectului și 
contextul economic actual.” a precizat Horea Avram, președintele Consiliului AFCN. 



În urma consultărilor cu reprezentanții Consiliului Concurenței a rezultat faptul că, 
întrucât AFCN nu aplică în procedura de finanțare o schemă de minimis sau de ajutor de 
stat, nu sunt eligibile pentru finanțarea nerambursabilă din Fondul Cultural Național 
proiectele co-finanțate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de 
ajutor de stat. 

 

Toate informațiile referitoare la priorități, plafoane de finanțare și calendarul de 
derulare a sesiunii I/2021 sunt disponibile online pe pagina www.afcn.ro.  

Au fost actualizate Ghidul solicitantului și Glosarul de termeni cu informațiile noi 
privind eligibilitatea și prioritățile, documente pe care vă recomandăm să le consultați.  

Aplicația online va fi deschisă pentru perioada 01 – 30.09.2020. Ofertele culturale 
pot fi completate în formularul online începând cu 1 septembrie ora 10:00. Termenul 
limită pentru înscrierea proiectelor și programelor culturale este 30.09.2020, ora 17:00. 

 

Celor interesați să se implice ca evaluatori le transmitem invitația de a-și înscrie 
candidatura în aplicația care se va deschide tot la 1 septembrie. Candidatura se 
depune individual, prin completarea unui profil personal în aplicația online, accesibilă la 
www.afcn-experti.ro, urmată de selectarea butonului de înscriere la sesiunea curentă și 
selectarea a maximum două arii tematice de expertiză. 

Precizăm că CV-urile experților selectați în comisiile de evaluare și selecție vor fi 
publicate pe pagina de Internet a AFCN, odată cu publicarea rezultatelor finale. Vă 
rugăm să vă asigurați că acestea nu conțin date cu caracter personal.  

__________________________________________________________________________ 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic sau pe e-mail la 
contact@afcn.ro. 
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