
Administraţia Fondului Cultural Naţional anunţă lansarea  
sesiunii de finanţare II /2014 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 2014. 
 
Suma disponibilă pentru finanţare nerambursabilă, oferită de A.F.C.N., anul acesta este de  
2.000.000 lei 
 
Secțiunile în care se pot înscrie proiectele editoriale și sumele disponibile: 
Carte 1.100.000 lei 
Reviste  și publicații culturale 600.000 lei 
Proiecte noile media (inclusiv online) 250.000 lei 
Contestații 50.000 lei 
 
Priorităţile strategice ale A.F.C.N. stabilite de către Consiliul Administraţiei pentru perioada 
anului 2014, se concentrează pe urmatoarele aspecte: 
 
- ediţii critice și titluri de referință/lucrări specializate; 
- debut; 
- publicaţii pentru copii și adolescenți; 
- teme care se referă la diversitatea multiculturală. 
 

 Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect editorial, format din 
maximum 10 titluri, este de 50.000 lei. 

 Nu sunt admise pentru finanțare titluri editate sau reeditate în ultimii 30 de ani. 
 
Perioada de înscriere a proiectelor editoriale:  24 aprilie - 23 mai 2014. 
Termenul limită de înscriere a proiectelor editoriale: 23 mai 2014, ora 16:00. 
Solicitările se înscriu online accesând adresa: http://www.afcn.ro butonul Logare/Înregistrare, 
respectând Ghidul solicitantului pentru anul 2014. Pentru aceasta, numai cei care sunt la prima 
solicitare vor crea un cont. 
 
La concurs pot participa: 
-  Editurile şi redacțiile publicațiilor de cultură; 
- Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi 
editoriale (Organizaţii nonguvernamentale, Societăți comerciale, Persoane Fizice Autorizate, 
Intreprinderi Individuale); 
-  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.: 021 891 91 49. 
Data afişării: 22 aprilie 2014 



 
 

Calendarul sesiunii de finanțare II/AFCN/2014 
 

 PROIECTE EDITORIALE 
 
 
 
 

Termen Perioada Activitate 

30 de zile calendaristice 24 aprilie – 23 mai 2014 Termenul de depunere a cererilor de 
finanţare online 

3 zile lucrătoare 26 – 28 mai 2014 Verificarea conformităţii administrative, 
respectiv eligibilităţii cererilor de 
finanţare  

3 zile lucrătoare 29 mai – 01 iunie 2014 Contactarea și contractarea experților 
evaluatori independenți desemnați de 
către Consiliul Administrației Fondului 
cultural Național 

   
20 zile calendaristice 02 mai – 21 iunie 2014 Evaluare programe / proiecte / acţiuni 

culturale 
     

4 zile lucrătoare 23 iunie – 26 iunie 2014 Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale şi 
postarea listei cuprinzând organizaţiile 
culturale ale căror programe / proiecte / 
acţiuni culturale au fost selectate spre 
finanțare, respectiv lista cu proiectele 
neselectate 

1 zi 27 iunie 2014 Publicarea rezultatelor după etapa I de 
selecție 

5 zile lucrătoare 30 iunie  - 04 iulie 2014 Desfăşurarea etapei a II-a a selecţiei 
3 zile lucrătoare 07 iulie - 09 iulie 2014 Conformitate administrativa etapa a II a 

1 zi 10 iulie 2014 Publicarea rezultatelor după etapa a II-a 
a selecției 

3 zile lucrătoare 11 iulie – 15 iulie 2014 Termenul pentru depunerea 
contestaţiilor 

5 zile lucrătoare 16 iulie - 22 iulie 2014 Termenul pentru soluţionarea 
contestaţiilor 

1 zi 23 iulie 2014 Publicarea rezultatelor finale după 
soluționarea contestațiilor 

15 zile lucrătoare 10 iulie  - 30 iulie 2014 Planificarea şi semnarea contractelor de 
finanţare 

 


