
 

 

 

 

28 februarie 2017 

ANUNȚ DE LANSARE  

A APELULUI DE PROIECTE CULTURALE  

SESIUNEA II / 2017  

 

 Administraţia Fondului Cultural Naţional lansează miercuri, 01 martie 2017, 
sesiunea de finanţare II / 2017, destinată susţinerii de proiecte culturale. 

 Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale care se vor 
derula în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare (02 iunie 
2017) şi 15.11.2017.  

 Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 12.000.000 lei, repartizat pe 
nouă arii de finanţare astfel: 

• ARTE VIZUALE (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, 
instalaţii, ceramică, animaţie, colaj, film experimental și de animaţie, artă textilă, 
tehnici mixte, noi media, proiecte curatoriale, design)  3.000.000 LEI 

• ARTELE SPECTACOLULUI                 3.300.000 LEI  

 TEATRU                1.300.000 lei 

 MUZICĂ    1.300.000 lei 

 DANS        700.000 lei 

• INTERVENȚIE CULTURALĂ                     800.000 LEI 

• EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ                                                         1.500.000 LEI 

• PROMOVAREA CULTURII SCRISE                                600.000 LEI 

• PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL                     800.000 LEI  

• PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL                    800.000 LEI 

 Pentru CONTESTAȚII a fost alocată suma de  1.200.000 lei 

  



 

 

Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este diferită în funcţie de aria 
tematică, după cum urmează:  

 

- Arte Vizuale: 75.000 lei 

- Artele spectacolului (teatru, muzică, dans): 75.000 lei 

- Intervenţie culturală: 50.000 lei 

- Educaţie prin cultură: 60.000 lei 

- Promovarea culturii scrise: 50.000 lei 

- Patrimoniu Cultural Material:  50.000 lei 

- Patrimoniu Cultural Imaterial: 50.000 lei 

 

 Perioada de înscriere a proiectelor culturale este 01 – 30.03. 2017, termenul limită 
este 30 martie 2017, ora 17:00. 

 Înscrierile se fac online accesând adresa: http://www.afcn.ro, butonul 
Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, cei care sunt la 
prima solicitare de finanţare AFCN, vor crea un cont de utilizator. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 AFCN  va urmări în 2017 priorităţi separate pentru fiecare arie tematică în parte, 
după cum urmează:  

• ARTE VIZUALE  

Priorităţi: Susţinerea producţiei; 

  Promovarea artei în spaţii alternative; 

  Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturale naţionale și internaţionale. 

• Artele spectacolului – TEATRU 

Priorităţi: Susţinerea producţiei; 

  Promovarea dramaturgiei contemporane românești; 

  Proiecte dedicate publicului tânăr 

• Artele spectacolului – MUZICĂ 

Priorităţi: Promovarea compoziţiei contemporane românești; 

  Promovarea experimentului muzical; 

  Susţinerea dialogului și a mobilităţii culturale naţionale și internaţionale. 

• Artele Spectacolului – DANS 

Priorităţi: Susţinerea producţiei; 

  Susţinerea creaţiei coregrafice originale 

  Susţinerea mobilităţii culturale în România 

• INTERVENȚIE CULTURALĂ 

Priorităţi: Dezvoltarea de abordări interdisciplinare; 

  Dezvoltarea de noi audienţe; 

  Promovarea diversităţii și a toleranţei. 

• EDUCAȚIE PRIN CULTURĂ  

Priorităţi: Proiecte dedicate Centenarului României Moderne; 

  Promovarea diversităţii și a toleranţei: 

  Proiecte adresate zonelor defavorizate cultural. 

• PROMOVAREA CULTURII SCRISE  

Priorităţi: Medierea dialogului cu creatorii  



 

 

  Proiecte adresate publicului tânăr; 

  Susţinerea dialogului cu literatura mondială. 

• PATRIMONIU CULTURAL MATERIAL 

Priorităţi: Soluţii inovatoare de promovare a patrimoniului; 

  Identificarea de modele sustenabile de protejare a patrimoniului; 

  Proiecte dedicate Centenarului României Moderne. 

• PATRIMONIU CULTURAL IMATERIAL 

Priorităţi: Promovarea diversităţii; 

  Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare; 

  Dezvoltarea de audienţe noi. 

 

 

 

CALENDARUL SESIUNII DE FINANȚARE II 2017 

PROIECTE CULTURALE 

Termen Perioada Activitate 

30 de zile 
calendaristice 

01.03 – 30.03.2017 Termenul de depunere a cererilor de 
finanţare online 

5 zile lucrătoare 31.03 – 06.04.2017 Verificarea conformităţii administrative, 
respectiv a eligibilităţii cererilor de 

finanţare 

29 zile 
calendaristice 

07.04 – 05.05.2017 Evaluarea programelor / proiectelor / 
acţiunilor culturale 

7 zile lucrătoare 08.05 – 16.05.2017 Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale ale 
căror programe / proiecte / acţiuni 

culturale au fost selectate spre finanţare, 
respectiv lista cu proiectele neselectate 



 

 

1 zi lucrătoare 17.05.2017 Publicarea listelor după etapa I de selecţie 

5 zile lucrătoare 18.05 – 24.05.2017 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei 

5 zile lucrătoare 25.05 – 31.05.2017 Verificarea conformităţii administrative 
etapa a II-a 

1 zi lucrătoare 02.06.2017 Publicarea listelor după etapa a II-a de 
selecţie 

3 zile lucrătoare 06.06 – 08.06.2017 Termenul pentru depunerea contestaţiilor 

5 zile lucrătoare 09.06 – 15.06.2017 Termenul pentru soluţionarea 
contestaţiilor 

15 zile 
lucrătoare 

02.06 – 23.06. 2017  Planificarea şi semnarea contractelor de 
finanţare 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


