
 

 

28 august 2019 

ANUNȚ DE LANSARE  

A APELULUI DE PROGRAME CULTURALE  

2020-2021 

 

 Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă informaţiile referitoare la cadrul de 
desfășurare a sesiunii de finanţare multianuală a programelor culturale pentru 2020-2021, ce 
vizează susţinerea propunerilor de anvergură, cu premise de sustenabilitate, axate pe producţia 
de proiecte artistice noi.  

 Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru programe culturale, cu o durată minimă 
de 18 luni, ce se vor derula pe perioada cuprinsă între ianuarie 2020 şi 15 noiembrie 2021.  

 Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 4.000.000 lei, inclusiv contestaţii. 

 Suma care poate fi solicitată pentru un program trebuie să fie de minimum 150.000 
lei - maximum 200.000 lei.  

 Pentru a fi eligibile programele culturale propuse trebuie să asigure o co-finanţare de 
minimum 25% din bugetul proiectului. De asemenea o condiţie în acordarea finanţării o 
constituie existenţa a cel puţin 2 parteneri instituţionali naţionali și/sau internaţionali. 

 Sunt vizate următoarele priorităţi strategice: 

 Promovarea diversităţii și a toleranţei 

 Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare 

 Generarea de noi audienţe 

 

 Înscrierile se fac exclusiv online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul 
Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului pentru programe culturale. Chiar dacă aţi 
mai depus proiecte/programe vă recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului, care se 
actualizează la fiecare sesiune. 

Finanţarea se adresează, conform legii, asociaţiilor, fundaţiilor, instituţiilor publice de 
cultură, persoanelor fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale.  

Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.09. 2019, termenul limită este 
30 septembrie 2019, ora 17:00.  

PROGRAMELE CULTURALE VOR PUTEA FI ÎNCĂRCATE ÎN APLICAȚIA ONLINE 
DOAR ÎNCEPÂND CU 1.09.2019 ora 10:00  

 

http://www.afcn.ro/programe/sign_up/


CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE I / 2020 PROGRAME CULTURALE 

 

Termen Perioada Activitate 

30 de zile 
calendaristice 

01.09 – 30.09.2019 Termenul de depunere a cererilor de finanţare 
online 

5 zile lucrătoare 01.10 – 07.10.2019 Verificarea conformităţii administrative, 
respectiv a eligibilităţii cererilor de finanţare  

25 zile 
calendaristice 

08.10 – 01.11.2019 Evaluarea programelor culturale 

7 zile lucrătoare 04.11 – 12.11.2019 Stabilirea ierarhiei programelor culturale care 
au fost selectate spre finanţare, respectiv lista 

cu programele neselectate 

1 zi lucrătoare 13.11.2019 Publicarea listelor după etapa I de selecţie 

5 zile lucrătoare 14.11 – 20.11.2019 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei – 
transmiterea/depunerea documentelor 

3 zile lucrătoare 21.11 – 25.11.2019 Verificarea conformităţii administrative etapa a 
II-a 

1 zi lucrătoare 26.11.2019 Publicarea listelor după etapa a II-a de selecţie 

3 zile lucrătoare 27.11 – 29.11.2019 Termenul pentru depunerea contestaţiilor  

5 zile lucrătoare 02.12 – 06.12.2019 Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor  

15 zile 
lucrătoare 

Începutul anului 
2020, în funcţie de 

data primirii filei de 
buget aprobate de 

MCIN 

Planificarea şi semnarea contractelor de 
finanţare 

 

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine accesând 
http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html 

http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html

