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Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea  

sesiunii de finanţare I /2011  pentru proiecte editoriale 
 
 
A.F.C.N. acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte editoriale, cu derulare în perioada 

cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 15 noiembrie 2011.  
Suma disponibilă, pentru finanţare nerambursabilă, oferită de A.F.C.N., anul acesta este de 

3.407.000 lei şi va fi distribuită după cum urmează:  
 

Carte 1.941.990  lei 
Publicaţii culturale               970.995  lei 
  Reviste     647.330 lei 
  Publicaţii Culturale              323.665 lei 
Proiecte noile media (inclusiv online)*     323.665 lei 
Fond contestaţii     170.350 lei 

Total  3.407.000 lei 
 

*Pentru prima dată, anul acesta vor fi finanţate şi proiecte editoriale în format 
electronic sau online! 

 
Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de către Consiliul Administraţiei pentru perioada 

anului 2011,  se concentrează pe proiecte dedicate: 
- Stimulării ediţiilor critice  
- Încurajării operelor de debut 
- Stimulării apariţiei titlurilor de referinţă şi a publicaţiilor de specialitate 
- Stimulării apariţiei publicaţiilor specializate, de nişă  
- Încurajării calităţii editoriale 
- Promovării unui preţ de vânzare concurenţial pe piaţa românească, care să încurajeze accesul 

publicului cititor* 
          
Perioada de înscriere a proiectelor editoriale: 07 martie - 05 aprilie 2011.  
Termenul limită de înscriere a proiectelor editoriale: 05 aprilie 2011, ora 16:00.  
Solicitările se înscriu online accesând adresa:  http://www.afcn.ro, butonul 

Logare/Înregistrare, respectând Ghidul solicitantului. Pentru aceasta, toţi solicitanţii vor crea un 
cont, indiferent că sunt sau nu la prima solicitare. 
 
 La concurs pot participa: EDITURILE şi REDACŢIILE PUBLICAŢIILOR DE CULTURĂ  

 Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi 
editoriale (Organizaţii nonguvernamentale, S.R.L.-uri) 

 Persoane juridice de drept public (Instituţii publice care derulează proiecte 
editoriale)  
 

Documentele necesare înscrierii de proiecte editoriale în concurs sunt disponibile pe pagina 
www.afcn.ro la secţiunea Finanţări proiecte editoriale. 

Mai multe detalii despre sesiunea de finanţare puteţi obţine la adresa de web 
http://www.afcn.ro/finantari-proiecte-editoriale.html, e-mail contact@afcn.ro sau tel.: 021 230 00 94. 

 
Data afişării: 2 Martie 2011 

                                                
* Contribuţia AFCN urmăreşte să scadă costurile de achiziţie a cărţilor, revistelor şi/sau publicaţiilor culturale pentru lărgirea 
accesului publicului la informare, educaţie şi cultură. 
 


