
 

 

1 aprilie 2021 

 

ANUNȚ DE LANSARE A APELULUI DE PROGRAME CULTURALE  

2021-2023 

 

 Ca urmare a finalizării filei de buget Administraţia Fondului Cultural Naţional publică 
informaţiile referitoare la cadrul de desfășurare a sesiunii de finanţare multianuală a programelor 
culturale pentru perioada 2021-2023, ce vizează susţinerea propunerilor de anvergură, cu premise 
de sustenabilitate, axate pe producţia de proiecte artistice noi deschisă pe data de 01 martie 2021.  

 Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru programe culturale, cu o durată minimă de  
18 luni, ce se vor derula pe perioada cuprinsă între iulie 2021 şi 15 iunie 2023.  

 Nu sunt eligibile pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul Cultural Naţional proiectele 
care sunt co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.  

 Un operator cultural nu poate înscrie în concurs mai mult de 2 (două) oferte culturale pe sesiune, 
dintre care un singur program multianual, cu condiţia să nu aibă în derulare un program multianual. 

 Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 2.000.000 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 

 Dezvoltarea de abordări interdisciplinare, colaborative și/sau în coproducţie; 

 Sprijinirea adaptării demersurilor artistice la platforme diverse de prezentare și difuzare, inclusiv 
în mediul digital; 

 Promovarea incluziunii, a diversităţii și a toleranţei; 

 Adresarea către zonele cu acces limitat la cultură; 

 Dezvoltarea și diversificarea publicului; 

 

 Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online a demarat pe 01.03 și se 
finalizează pe 30.04.2021. 

 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. 

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


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 a demarat pe 01.03.2021 și se finalizează pe  
30 aprilie 2021.  

 

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE A PROIECTELOR CULTURALE II/2021 

Termen Perioada Activitate 

30 de zile 
calendaristice de 
la publicarea 
bugetului 

01.04 – 30.04.2021 Perioada de înscriere a ofertelor culturale online 

7 zile lucrătoare 04.05 – 12.05.2021 Verificarea conformităţii administrative, respectiv a 
eligibilităţii cererilor de finanţare 

25 zile 
calendaristice 

13.05 – 06.06.2021 Evaluarea programelor / proiectelor / acţiunilor 
cultural 

9 zile lucrătoare 07.06 – 17.06.2021 Stabilirea ierarhiei programelor culturale care au 
fost selectate spre finanţare, respectiv lista cu 
programele neselectate 

1 zi lucrătoare 18.06.2021 Publicarea listelor după etapa I de selecţie 

5 zile lucrătoare 22.06 – 28.06.2021 Perioada de depunere a documentelor solicitate în 
etapa a II-a a selecţiei 

3 zile lucrătoare 29.06 – 01.07.2021 Perioada de verificare a conformităţii 
administrative, etapa a II-a 

1 zi lucrătoare 02.07.2021 Publicarea listelor după etapa a II-a de selecţie 

3 zile lucrătoare 05.07 – 07.07.2021 Perioada de depunere a contestaţiilor  

5 zile lucrătoare 08.07 – 14.07.2021 Perioada de soluţionare a contestaţiilor  

15 zile lucrătoare 02.07 – 22.07. 2021  Planificarea şi semnarea contractelor de finanţare 

 

 Vă invităm să consultaţi pagina de Internet a AFCN - finanţări proiecte culturale, și să consultaţi 
toate documentele publicate care au fost actualizate pentru sesiunea în curs. 

 Termenul limită pentru înscrierea ofertelor culturale pe platforma online este 30 aprilie 
2021, ora 17:00.  

 Pentru mai multe detalii despre sesiunea de finanţare ne puteţi contacta pe e-mail la adresa 
contact@afcn.ro sau puteţi accesa http://www.afcn.ro/finantari/proiecte-culturale.html. 

 

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

