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ARGUMENT 

 

Administrația Fondului Cultural Național contribuie la conștientizarea 

interesului opiniei publice față de cultură. Ca institutie publică subordonată 

Ministerului Culturii, Administrația Fondului Cultural Național oferă în fiecare an 

finanțări nerambursabile instituțiilor publice, organizațiilor neguvernamentale, 

persoanelor juridice de drept privat care desfășoară activități culturale. Sunt sprijinite 

proiecte provenite din arii tematice precum: arte vizuale și noile media, arhitectură și 

design, activități muzeale, teatru, dans, muzică, patrimoniu cultural național, 

patrimoniu imaterial, formare profesională în domeniul culturii, inclusiv management 

cultural, intervenție culturală, educație culturală.  

Administrația Fondului Cultural Național este un finanțator public care 

organizează consultări cu operatorii culturali și cu reprezentanții Ministerului Culturii   

din România, pentru stabilirea unei strategii de finanțare a culturii.  

Administrația Fondului Cultural Național promovează întoarcerea la cultură, 

reorientarea către cultură, susținerea artiștilor, în special a celor tineri, care studiază sau 

activează în domeniul culturii. Toate aceste deziderate au fost duse la îndeplinire de 

AFCN prin finanțarea de programe și proiecte culturale menite să faciliteze accesul 

publicului la manifestări culturale, artistice si educaționale variate: festivaluri, 

evenimente multiculturale și interdisciplinare, expoziții, concerte, reprezentații de 

teatru, spectacole, performance-uri, happening-uri, workshop-uri, seminarii, conferințe, 

lansări de carte și publicații periodice, cursuri de artă pentru toate categoriile de public. 

Această instituție impune susținerea debutului artistic prin crearea de evenimente și 

spații culturale (reale și virtuale) cu rol de platformă de promovare și educare a 

publicului în această direcție. Administrația Fondului Cultural Național sprijină 
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îmbunătățirea percepției publicului larg asupra artei contemporane și facilitarea 

accesului unui număr cât mai mare de oameni la evenimentele culturale finanțate. 

Administrația Fondului Cultural Național este chemată să adopte acele strategii 

culturale care să îi permită selecția în vederea finanțării programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale cu impact național și internațional, acoperind - prin fondurile 

colectate și atrase - necesitățile crescute de resurse financiare ale proiectelor și 

programelor inițiate de operatorii culturali români și străini, care mențin identitatea 

culturală românească în străinătate. Administrației Fondului Cultural Național îi revine 

și un rol deosebit, acela de a proceda la consultări cu Ministerul Culturii și cu Institutul 

Cultural Român, pentru susținerea relațiilor culturale internaționale ale României. 

Administrația Fondului Cultural Național este organizată și funcționează 

potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 51/1998, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv ale Hotarârii de Guvern nr.802/2005, privind organizarea și 

funcționarea A.F.C.N., cu modificările și completările ulterioare. 

 

           Principiile care stau la baza finanțării nerambursabile a programelor, proiectelor și 

acțiunilor culturale sunt:  

 

a) libera concurență – asigurarea condițiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul 

de a deveni beneficiar.  

 

b) transparența – punerea la dispoziția tuturor celor interesați de informații referitoare la 

aplicarea procedurii de finanțare nerambursabilă a ofertelor culturale.  

 

c) diversitatea culturală și pluridisciplinaritatea – tratamentul nediscriminatoriu al 

solicitanților, reprezentanți ai diferitelor comunități sau domenii culturale.  
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d) neretroactivitatea – excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei 

activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii 

contractului de finanțare.  

 

e) susținerea debutului – încurajarea inițiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor 

juridice de drept privat recent autorizate, respectiv înființate, pentru a desfășura 

activități culturale. (Art.11 din O.G. nr. 51/1998, cu modificarile și completarile 

ulterioare). 

 

Promovarea calității actului cultural și promovarea moștenirii culturale sunt 

obiective prioritare ale Administrației Fondului Cultural Național și reprezintă 

principiile fundamentale de acțiune ale instituției.  

 

DIRECȚII DE MANAGEMENT ÎN 2013 

 

Conducerea AFCN și-a propus pentru anul 2013 cinci obiective principale care au 

însemnat, pe de o parte, respectarea temeinică a Ordonanței nr. 51/1998, act normativ 

care reglementează organizarea instituției, dar și o serie de demersuri pentru 

îmbunătățirea legislației în vigoare sau a procedurilor AFCN:  

1. Îmbunătăţirea gradului de colectare a contribuţiilor la FCN. 

2. Eficientizarea procesului de selecţie a proiectelor culturale. 

3. Îmbunătăţirea vizibilităţii AFCN în rândul operatorilor culturali şi al 

societăţii civile. 

4. Implicarea AFCN în susţinerea relaţiilor culturale ale României în 

străinătate. 

5. Îmbunătăţirea gradului de transparenţă a activităţii AFCN. 
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Printre măsurile pe care le-a luat AFCN menite să mărească valoarea bugetului 

destinat finanțării proiectelor culturale și editoriale se numără: 

• Identificarea tuturor claselor CAEN, conform O.G. nr. 51/1998, cu 

modificările şi completările ulterioare, care să permită o mai bună corelare a operatorilor 

economici prezenţi în nomenclatorul Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională;  

• Identificarea tuturor operatorilor economici în funcţiune, conform O.G. nr. 

51/1998, cu modificările şi completările ulterioare, care să fie notificaţi pentru obligaţiile 

de plată aferente F.C.N.; 

• Stabilirea unei bune colaborări cu serviciile deconcentrate ale M.C. şi cu 

instituţiile publice terţe, astfel încât să fie facilitat procesul de depistare a potenţialilor 

contribuabili la F.C.N., conform O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Realizarea unor modele de notificare centrate pentru fiecare tip de 

activitate vizată, conform O.G. nr. 51/1998, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Somarea operatorilor economici care trebuie să trimită contribuţiile către 

FCN, urmată de procedura de chemare a acestora în instanţă. 

Pentru o mai bună comunicare cu serviciile deconcentrate, reprezentanții AFCN 

s-au deplasat în teritoriu la întâlniri cu unii directori ai DJCPN, dar şi cu reprezentanţi ai 

primăriilor de municipii, pentru a găsi soluţii privind colectarea fondurilor restante de 

la agenţii economici. Semnalele primite în urma vizitelor de lucru la diverse autorități 

locale sau servicii deconcentrate ale Ministerului Culturii au relevat câteva sincope în 

colaborarea dintre respectivele entități pe linia respectării dispozițiilor Legii nr. 

422/2001, a monumentelor istorice, republicată și a celorlalte normative emise în 

aplicarea acesteia, sub raportul instituirii, prin Certificatul de urbanism, a obligației de a 

solicita avizul direcției județene pentru cultură pentru lucrările autorizate ce urmau a se 

efectua asupra unor monumente istorice și/sau clădiri aflate în zona de protecție a unor 

monumente istorice – AFCN fiind interesat în speță de eficientizarea colectării 
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contribuției reglementate la lit. o), respectiv 3% din devizul general al lucrărilor 

autorizate, datorate de beneficiarii lucrărilor respective. Ca urmare a acestor constatări, 

s-au inițiat următoarele:  

Tot din încercarea de a îmbunătăți sistemul de identificare a contribuabililor 

AFCN, colaborarea cu Oficiul Național al Registrului Comerțului a fost una fructuoasă, 

cu precădere în acest an, fiindu-ne furnizate: 

- o bază de date cuprinzând câteva mii de potențiali contribuabili la fondul 

cultural, pornind de la datele de identificare ale acestora, cifrele de afaceri comunicate 

via A.N.A.F., coduri CAEN autorizate etc., 

- alte informații punctuale și relevante pentru identificarea anumitor contribuabili 

care negau unele informații obținute de noi în baza Parteneriatului instituțional stabilit 

încă din anul 2009, 

- informații necesare pentru actualizarea Anexei la Protocolul semnat în anul 

2009, 

- informații suplimentare privind coduri CAEN secundare autorizate, conform 

legii. 

De asemenea, s-a solicitat sprijinul Ministerului Culturii, pentru emiterea unui 

ordin sau a unor instrucțiuni care să reglementeze pentru serviciile deconcentrate ale 

M.C., activitatea de evidență și control a respectării obligațiilor de plată la AFCN, sub 

forma unor obiective, parte dintre acestea privind raportări din anii anteriori, iar altele, 

de permanență, prin actualizarea continuă a informațiilor necesare, toate aceste măsuri 

având rolul de relansa colaborarea instituțională consacrată prin art. 20 din Normele 

metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul 

cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii și patrimoniului național nr. 

2066 din 8 februarie 2011.  

Pe de altă parte, acțiunile de control privind respectarea îndeplinirii obligațiilor 

de plată a contribuțiilor la Fondul Cultural Național, nu puteau fi inițiate în lipsa unor 
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formulare necesare pentru realizarea creanțelor bugetului general consolidat 

administrate de alte organe, conform dispozițiilor art. 228 din O.G. nr. 92/2003 privind 

Codul de procedură fiscală, republicată, deoarece ar fi fost cu ușurință contestate în 

instanțele de judecată. 

La momentul redactării acestui răspuns, precizăm că sunt deja inițiate 

demersurile necesare, cu sprijinul Ministerului Culturii, pentru elaborarea proiectelor de 

acte administrative de autoritate în referință. 

În concluzie, AFCN în anul 2013 s-a caracterizat prin concentrarea activității 

AFCN pe aplicarea Ordonanței 51/1998, act normativ care reglementează activitatea 

instituției, pentru îmbunătățirea gradului de colectare a contribuțiilor. Astfel, în urma 

acestor acțiuni, care au presupus reluarea comunicării cu serviciile deconcentrate din 

teritoriu, notificări și vizite la contribuabili, s-a reușit notificarea a peste 2.000 de agenți 

economici care nu și-au plătit contribuțiile în ultimii ani, deși activitatea acestora se 

regăsește în Ordonanța 51 și alți 30 au fost trimiși în judecată pentru recuperarea 

datoriilor către AFCN. Totodată, lista contribuabililor către Administrație s-a îmbogățit 

cu peste 150 de agenți economici. 

Administrația Fondului Cultural Național și-a propus în 2013 și eficientizarea 

procesului de selecţie a proiectelor culturale. Astfel, o serie de obiective au fost duse la 

îndeplinire cu succes de Departamentul Managementului Proiectelor Culturale: 

•   Modificarea normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea 

comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în 

vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi 

de soluţionare a contestaţiilor; 

• Derularea unui număr de trei sesiuni de finanţare, două pentru proiecte 

culturale și una pentru proiecte editoriale; 

• Proiectul privind îmbunătăţirea metodologiei de finanțare și aplicare a 

proiectelor, inclusiv a aplicaţiilor on-line pentru proiecte culturale şi editoriale;  
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• Proiectul privind dezvoltarea permanentă a corpului de experţi evaluatori 

independenţi, prin crearea unei secţiuni speciale pe site-ul www.afcn.ro, unde aceştia să 

se poată înscrie oricând, indiferent de perioadele de desfăşurare a sesiunilor de 

finanţare.   

În afara organizării activității, astfel încât latura de colectare să fie semnificativă, 

conducerea AFCN a intensificat relațiile internaționale, lucru ce reprezintă o bună 

metodă de promovare, dar și de dezvoltare instituțională prin preluarea exemplelor de 

bune practici de la organizațiile din toată lumea. Astfel, în urma deplasării directorului 

Administrației Fondului Cultural Național în luna septembrie la Edinburgh, Scoția, 

unde a avut loc simpozionul „Libertatea de exprimare / Rolul culturii în definirea 

identității”, organizat de Federația Internatională a Consiliilor de Arte și Agențiilor de 

Cultură (IFACCA), la care AFCN este afiliată, s-au pus bazele unei colaborări mai 

strânse cu organizatorii. Astfel, aceștia și-au arătat disponibilitatea ca în 2014 să 

participe la unul dintre evenimentele culturale majore finanțate de AFCN, în urma 

căruia să facă o promovare atât pe site-ul instituției, cât și la viitoarele conferințe pe care 

le vor organiza.  

O altă vizită importantă cu rezultate cuantificabile a fost făcută la Budapesta, în 

luna octombrie, unde s-a desfășurat Conferinţa Internaţională organizată de Fondul 

Cultural din Ungaria, unde au participat miniștri, politicieni și oameni de cultură, prilej 

cu care a fost prezentată activitatea instituției finanțatoare a proiectelor culturale din 

țara gazdă, a reprezentat un mod de a cunoaște modul de organizare și de finanțare a 

unei structuri care are un avans de 13 ani de activitate față de AFCN. Totodată, și 

directorul Administrației Fondului Cultural Național, dl. Narcis Ionuț-Afrăsinei, a făcut 

o prezentare în care a relatat modul de colectare a banilor și de selecție a proiectelor 

culturale care își propun susținerea artiștilor la debut și creșterea participării la 

evenimentele artistice a unui public mai larg. Intervenția a fost ulterior relatată în mai 
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multe articole din presa quality din Budapesta, explicându-se pe larg modul în care 

Administrația Fondului Cultural Național își desfășoară activitatea.  

Activitatea AFCN în vizitele oficiale întreprinse în 2013 a însemnat o bună 

modalitate de promovare a instituției și de întărire a relațiilor bilaterale cu instituțiile 

omoloage din celelalte țări.  

O altă direcție a managementului AFCN a fost promovarea atât a activității 

instituționale, prin comunicate și dialog permanent, cât și a proiectelor finanțate, venind 

astfel în întâmpinarea nevoii beneficiarilor de a face cunoscută activitatea lor.  

  

 

Date statistice privind sesiunea de finanțare pentru proiectele editoriale/2013 

 

Înlesnirea activității de colectarea a venit în întâmpinarea nevoii AFCN de a spori 

bugetul instituției care, în 2013, s-a caracterizat printr-o scădere considerabilă. Principala 

cauză este legată de faptul că până în 2013, Compania Naţională "Loteria Română" - S.A. 

avea o contribuție la fondul cultural de 2% din încasări. Pierderea acestei finanțări de la 

bugetul de stat a pus AFCN în situația de a se concentra spre colectarea cotizațiilor de la 

agenții economici menționați în Ordonanța nr. 51/1998. În ciuda faptului că activitatea 

de colectare s-a intensificat considerabil, după trei ani de creștere a sumelor alocate 

proiectelor culturale și editoriale,  în 2013 fondul cultural s-a diminuat cu 30% în cazul 

proiectelor culturale și cu aproape 35% în cazul celor editoriale.  

 

Suma disponibilă finanțării proiectelor editoriale a fost de 2.500.000 lei, 

repartizată, de către membrii Consiliului Administrației Fondului Cultural Național, 

astfel:  

Carte: 1.425.000 lei 

Reviste culturale: 475.000 lei 
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Publicații culturale: 237.500 lei 

Noile media: 237.500 lei 

Contestații: 125.000 lei  

 

 

 

Proiecte selectate spre finanțare  

„Carte“: au fost depuse spre finanțare 286 de proiecte editoriale, însumând 674 de titluri 

de carte, fiind declarate câstigătoare 58 de titluri.  

„Reviste Culturale“: au fost depuse spre finanțare 111 proiecte editoriale, dintre care 

121 de titluri, câstigătoare și finanțate fiind 12. 

„Publicații Culturale“: au fost depuse spre finanțare 40 de proiecte, cu 42 de titluri, 

câstigătoare și finanțate fiind 9.  

“Noile Media”: au fost depuse spre finanțare 86 de proiecte, cu 99 de titluri, câstigătoare 

și finanțate fiind 9. 
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Proiecte editoriale selectate spre finanțare 

 

La aria „Carte“ din cele 58  de titluri finanțate. Amintim albumul “Palate din 

București”, publicat de Noi Media Print. 

 

Transformarea Bucureştiului într-o Capitală civilizată şi europeană (care va căpăta 

supranumele de "Micul Paris", un supranume la care ne facem plăcere să apelăm și 

astăzi când încercăm să reintroducem orașul în circuitul turistic european) este direct 

legată de domnia regelui Carol I al României (1866-1914). Impulsul a venit şi din partea 

unei întregi clase sociale şi politice, boierimea şi aristocraţia română, ai cărei membri îşi 

făcuseră studiile în Occident şi reveniseră în ţară nu numai cu bunul gust şi cultura 

deprinse în aceste şcoli, dar şi cu dorinţa de a clădi aici un oraş cât de cât modern. 

Se adaugă acestora o pleiadă de arhitecţi, sculptori, pictori şi decoratori francezi, de 

numele cărora este legat avântul constructiv înregistrat în Bucureşti la finele veacului al 

XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea. Paul Gottereau, Louis Blanc, Albert Ballu, 

Cassien Bernard, Albert Galleron, Ernest Doneaud, Theophile Bradeau, Jules Berthet 



 

13 
 

sunt creatorii unor edificii emblematice ale Capitalei, ai unor clădiri ce i-au schimbat 

înfăţişarea: Ateneul Român, CEC-ul, Palatul Regal vechi, Palatul Cotroceni, Ministerul 

Agriculturii şi Domeniilor, Palatul de Justiţie, cărora li se adaugă numeroasele palate şi 

case boiereşti clădite în acelaşi stil eclectic de manieră franceză. 

Mari arhitecţi români, ca Ion D. Berindey şi Grigore Cerchez, vor contribui şi ei, prin 

clădirile pe care le-au realizat în acelaşi stil, la conturarea unei noi imagini a oraşului.  

S-a putut realiza, astfel, în numai câteva decenii, o rapidă europenizare a acestui oraş 

oriental prin excelenţă, schimbarea fiind constatată de cei mai mulţi străini care l-au 

vizitat. 

 

La aria „Reviste“, din cele 12 de reviste culturale finanțate, amintim “Decât o revistă”, 

publicată de Asociația Media DoR. 
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”Decât o Revistă reflectă şi explică, în cuvinte şi imagini, ideile şi obsesiile României de 

azi. Este o revistă trimestrială generalistă care publică poveşti despre cum trăim azi şi 

explorează familiarul realităţii româneşti, experienţele şi trăirile care ne sunt comune. 

Aprofundează o varietate de subiecte pe care le discutăm acasă, la muncă sau la bere: 

schimbări sociale, trenduri culturale, decizii personale. Nişa noastră editorială e 

profunzimea, iar cititorii noştri sunt inteligenţi şi curioşi. Construim poveştile pe care le 

publicăm în aşa fel încât ele să stârnească, să edifice, să amuze. Credem că o revistă 

poate fi sinceră şi poate transmite emoţie”. 

 

La aria “Noile Media”, dintre cele 9 proiecte câștigătoare, amintim 

www.romfilmpromotion.ro a Asociației pentru Promovarea Filmului Românesc. 

 

 

www.romfilmpromotion.ro este o platformă online de Video On Demand, prin 

intermediul căreia pot fi vizualizate exclusiv producțiilor românești. Platforma conține o 

serie de titluri recent lansate pe marile ecrane, dar și filme de referință ale cinemaului 

românesc. Printre filmele ce pot fi văzute gratuit se numără: Legături bolnavicioase (r. 

Tudor Giurgiu), Afacerea Tănase (r. Ionuț Teianu), Caravana cinematografică (r. Titus 

http://www.romfilmpromotion.ro/
http://www.romfilmpromotion.ro/
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Muntean), Cealaltă Irina (r. Andrei Gruzsniczki), Ursul (r. Dan Chisu), După-amiaza 

unui torționar, Niki Ardelean, colonel în rezervă și Terminus Paradis (r. Lucian Pintilie). 

Lista va fi actualizată în curând. În contextul lipsei acute de cinematografe în multe 

orașe ale țării, inițiativa își propune să vină în sprijinul tuturor acelora care vor să vadă 

film românesc și să încurajeze publicul român să vizioneze producții autohtone. 

 

La secțiunea Publicații Culturale, din cele 9 titluri câștigătoare, amintim „Ghidul Re-

Pad (Reabilitare_Patrimoniu, Arhitectură, Dezvoltare)”, al Asociaţiei Rhabillage. 

 

 

Întâlnim la tot pasul, într-o plimbare prin oraș, „case care plâng”, locuri care au nevoie  

de ocrotire sau măcar de conștientizarea că există și că trebuie făcut ceva. Pentru asta a 

fost creat Ghidul RePAD care prezintă în peste 300 de pagini informații despre 

observare urbană, legislație, surse de finanțare, tehnici durabile de reabilitare, modele 

de bună practică în arhitectura românească și referințe internaționale de programe 

implementate la nivel urban. DVD-ul anexat include șapte interviuri video cu șapte 

specialiști în domenii conexe patrimoniului arhitectural. Ghidul RePAD nu este o carte 

frumoasă. Este o experiență care ne învață cum să transmitem mai departe moștenirea 
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noastră arhitecturală pe fondul unei crize economice globale, al unei extrem de 

importante crize sociale și al unei acute nevoi de soluții de dezvoltare prietenoase cu 

mediul. 

 

 

 

 

Prioritățile Administrației Fondului Cultural Național pentru proiecte editoriale, 

pentru anul 2013 

 

Prioritățile strategice ale Administrației Fondului Cultural Național, pentru 

proiecte editoriale, stabilite de către Consiliul Administrației Fondului Cultural 

Național, pentru anul 2013, s-au concentrat pe proiecte dedicate:  

 

  Stimulării edițiilor critice,   

 Încurajării operelor de debut,  

 Stimulării apariției titlurilor de referințăși a publicațiilor de specialitate,  

 Stimulării apariției publicațiilor specializate, de nișă, 

 Încurajării calității editorial,  

 Promovării unui preț de vânzare accesibil pe piața româneasca, încurajând astfel 

accesul la lectură. 

 

Pornind de la datele enumerate mai sus, în anul 2013, în urma aplicațiilor 

proiectelor editoriale, se remarcă în continuare un interes crescut pentru aria „Carte“. Se 

poate vedea și interesul crescut pentru periodice – publicații culturale.  
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Date statistice privind sesiunea de finanțare nerambursabilă I/2013 pentru programe 

și proiecte culturale 

 

Administrația Fondului Cultural Naționala a acordat, în prima sesiune de 

finanțare pentru proiecte culturale, finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale a 

căror derulare s-a realizat în perioada martie - noiembrie 2013.  

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilăa fost de 9.000.000 lei, și a fost 

repartizată de către membrii Consiliului Administrației Fondului Cultural Național 

astfel:  

Arte vizuale și Noile media: 1.080.000 lei;  

Arhitecturăși Design: 360.000 lei;  

Activități muzeale: 450.000 lei; 

Artele spectacolului: 2.070.000 lei; (dans, teatru, muzică)  

Intervenție culturală: 450.000 lei;  

Patrimoniu cultural național: 810.000 lei;  

Patrimoniu imaterial: 810.000 lei;  

Formare profesională în domeniul culturii (inclusiv management cultural): 540.000 lei; 

Educație culturală: 2.160.000 lei;  

Contestații: 270.000 lei.  
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PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I/2013 
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Dacă în anul 2010 plafonul maxim pentru finanțarea unui proiect cultural a fost 

de de 35.000 lei, iar în anul 2011 plafonul maxim a fost de 50.000 lei, în anul 2012, nivelul 

plafonului a urcat la 70.000 lei per proiect. În 2013, plafonul a revenit la 50.000 de lei. 
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Au fost depuse spre finanțare 2.186 proiecte culturale, provenite din 41 județe și 

Municipiul București.  

După evaluarea proiectelor depuse în concurs, cât și după soluționarea 

contestațiilor, au fost selectate pentru finanțare, 178 proiecte culturale, după cum 

urmează:  

 

Arie tematică Număr proiecte depuse Număr proiecte finanțate 

Arte vizuale și Noile Media 335 20 

Arhitectură și Design 62 7 

Activități Muzeale 101 12 

Artele Spectacolului 408 44 

Intervenție Culturală 122 11 
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Patrimoniu Cultural 

Național 

185 19 

Patrimoniu Imaterial 174 19 

Formare profesională în 

domeniul culturii  

97 10 

Educație culturală 702 36 

TOTAL 2186 178 

 

 

Pornind de la datele enumerate mai sus, se observă următoarele:  

 

În anul 2013, în urma aplicațiilor proiectelor culturale din prima sesiune de 

finanțare, se remarcă un interes deosebit pentru ariile tematice: Educație culturală (702), 

Artele spectacolului (408), pentru Arte vizuale și Noile media (335). De remarcat este și 

faptul că s-a menținut interesul crescut pentru „Patrimoniu Cultural Național“, cât și 

pentru „Patrimoniu Imaterial“. 

Analiza efectuată la nivel de regiuni de dezvoltare relevă faptul ca există un 

interes crescut pentru proiectele culturale, în județele din Nord-Vest și Centru și un 

interes mai mic, în județele din Sudul și Estul țării.  
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Date statistice privind sesiunea de finanțare nerambursabilă II/2013 pentru programe 

și proiecte culturale 

 

Administrația Fondului Cultural Național a acordat, în prima sesiune de 

finanțare pentru proiecte culturale, finanțări nerambursabile pentru proiecte culturale a 

căror derulare s-a realizat în perioada septembrie - noiembrie 2013.  

Suma disponibilă pentru finanțarea nerambursabilăa fost de 3.500.000 lei, și a fost 

repartizată de către membrii Consiliului Administrației Fondului Cultural Național 

astfel:  

Arte vizuale și Noile media: 420.000  lei;  

Arhitecturăși Design:  140.000 lei;  

Activități muzeale: 175.000 lei;  

Artele spectacolului: 805.000 lei; (dans, teatru, muzică)  

Intervenție culturală: 175.000 lei;  

Patrimoniu cultural național: 315.000 lei;  

Patrimoniu imaterial: 315.000 lei;  

Formare profesională în domeniul culturii (inclusiv management cultural): 210.000 lei; 

Educație culturală: 840.000 lei;  

Contestații: 105.000 lei. 
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PROIECTE CULTURALE SESIUNEA II/2013 
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Au fost depuse spre finanțare 977 proiecte culturale, provenite din 41 județe și 

Municipiul București. 

După evaluarea proiectelor depuse în concurs, cât și după soluționarea 

contestațiilor, au fost selectate pentru finanțare, 83 proiecte culturale, după cum 

urmează:  

 

Arie tematică Număr proiecte depuse Număr proiecte finanțate 

Arte vizuale și Noile Media 172 9 

Arhitectură și Design 25 3 

Activități Muzeale 37 4 

Artele Spectacolului 196 21 

Intervenție Culturală 58 6 

Patrimoniu Cultural 

Național 

74 8 

Patrimoniu Imaterial 66 7 
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Formare profesională în 

domeniul culturii  

55 5 

Educație culturală 294 20 

TOTAL 977 83 

 

 

 

 

Proiecte culturale selectate spre finanțare 

 

ACTIVITĂȚI MUZEALE 

 

Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, cu proiectul Fatzada istorică – Proiect pilot de 

diversificare a ofertei cultural-turistice din orașul Brașov. 
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O clădire din Piața Sfatului din Brașov a căpătat culoare. „Fatzada istorică – 

Proiect pilot de diversificare a ofertei cultural-turistice din orașul Brașov” a însemnat ca 

peretele uneia dintre clădirile istorice din centrul Brașovului să fie pictat. Lucrarea 

murală a avut ca temă evoluția costumului istoric la Brașov în perioada cuprinsă între 

secolele XIII-XIX. Lucrarea murală istorică de mari dimensiuni (50mp) pe peretele din 

curtea interioară a unui imobil din centrul istoric al orașului reprezintă evoluția 

costumului istoric la Brașov în perioada cuprinsă între secolele XIII-XIX. Ca urmare a 

implementării proiectului cultural s-a urmărit îmbogățirea traseelor cultural-turistice ale 

orașului Brașov prin adăugarea unui nou punct de interes precum și creșterea 

numărului de vizitatori ai Muzeului Casa Mureșenilor aflat în imediata apropiere. 

 

ARHITECTURĂ ȘI DESIGN 

Asociația Culturală "2580", cu proiectul Artiști în industrie. Designers 
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Tinerii designeri cu idei de design grafic, design de produs, de interior, fashion și 

textile design au fost premiați pentru proiectele lor din cadrul competiției "Artists in 

Industry. Designers 2013". Juriul a ales cinci proiecte din cele peste 100 de aplicații 

primite.  

Kaptura de aer pentru Friendly Fancy Frogs a câștigat premiul întâi și 2000 de lei 

pentru concept, combinarea ingenioasă a materialelor – lemn și textile și estetica formei. 

GOO, proiectul care promovează un tip de alimentație sustenabilă și abordează o 

perspectivă critică în design a ocupat locul doi și 1500 de lei. Omnia I și Omnia II și 

Cadoro Mobili s-au clasat pe locul trei. A contat la jurizare capacitatea autorilor de a 

înțelege și intepreta un anumit context și de a oferi soluții a căror finalitate nu va viza 

doar aspectele estetice sau funcționale, ci și cele sociale și economice.  

 

ARTE VIZUALE ȘI NOILE MEDIA 

 

Asociația PlusMinus, cu proiectul Post-Industrial Road-Trip. 
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Ce-a mai rămas din fabricile și uzinele noastre, cum arată comunitățile care trăiau 

de pe urma exploatărilor miniere și a unei industrii funcționale, în ce mai speră oamenii 

care s-au trezit după Revoluție într-o altfel de lume? O bucată din România post-

industrială a fost surprinsă de Ioana Cîrlig și Marin Raica. Timp de o lună, cei doi au 

parcurs peste 3000 de km prin țară în căutarea fotografiilor care să spună povestea 

României post-industriale.  

 

 

ARTELE SPECTACOLULUI - TEATRU 

 

Asociația Cultural Replica, cu proiectul „Copiii migrației – Turneu de teatru 

educațional“. 
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Spectacolul Familia Offline din cadrul proiectului „Copiii migrației. Turneu de 

teatru educațional“ a făcut turul județelor în care, statistic, există cel mai mare număr de 

copii cu părinți plecați în străinătate.. Spectacolul a avut în distribuție nouă copii (Bianca 

Gheorghe, Denis Nadolu, Ionuț Roșca, Mario Ștefan, Andreea Baraitan, Georgiana 

Moise, Anca Negoiță, Roberta Parascan, Ana Maria Zaincovschi), care au evoluat  

alături de actori profesioniști, Mihaela Rădescu și Viorel Cojanu, în regia lui Radu 

Apostol, pe un text de Mihaela Michailov. Muzica originală este compusă de Bogdan 

Burlacianu (Bobo de la Fără Zahăr), iar scenografia poartă semnatura Mariei Mandea. 

Spectacolul Familia Offline și-a propus să dezbată - prin mijloacele artei teatrale 

problematica migrației forței de muncă, din perspectiva copiilor rămași în țară, copii 

care se adaptează noilor roluri sociale ale familiei de graniță: devin ei înșiși părinți-copii 

care-și cresc frații mai mici și au grijă unii de alții. Familia Offline este spectacolul 

maturizării în absența părinților. 

 

ARTELE SPECTACOLULUI - MUZICĂ 

Sibiu Jazz Festival 
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Sibiu Jazz Festival este considerat unic în România, având în vedere longevitatea, 

consecvența și numărul impresionant de celebrități ale genului, care l-au onorat cu 

prezența. Este cel mai vechi festival de acest gen din România și unul dintre cele mai 

vechi festivaluri de jazz din lume, motiv pentru care Sibiul a fost declarat „Capitala 

Jazzului” din România. Primele ediții ale festivalului au avut loc la începutul anilor ´70 

la Ploiești.  În acest an, pe scena festivalului sibian au urcat artiști din Spania, Cehia, 

Israel, Ungaria, Italia, Polonia, Germania, Belgia și Cuba.  

 

 

 

 

 

 

ARTELE SPECTACOLULUI - DANS 

Asociația 4 Culture, cu proiectul „Platforma românească de dans contemporan și  

performance – ediția a 2a”. 
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Timp de cinci săptămâni peste 100 de artiști din România și străinătate și-au 

prezentat cele mai recente creații, au susținut ateliere și au participat în diferite formate 

de lectures și artist talks la eXplore dance festival - Bucharest International 

Contemporary Dance and Performance Festival. Printre cele mai așteptate evenimente 

din acest an s-au numărat prezența la București a coregrafului german Raimund Hoghe, 

cel care timp de un deceniu a fost dramaturgul Pinei Bausch, iar ulterior și-a creat 

propria companie, cucerind cele mai importante scene ale lumii. Tema ediției din acest 

an a fost eXchange, regăsindu-se atât în programarea spectacolelor, cât și a celorlalte 

activități, precum workshop-uri, concerte, filme, discuții.  

  

 

 

 

EDUCAȚIE CULTURALĂ 

Fundatia Universitara "Carol I", cu proiectul Strada de C'Arte. 
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Timp de opt zile, strada Boteanu s-a transformat într-o zonă pietonală, găzduind 

cel mai mare târg de carte în aer liber din Bucureşti. Cele mai importante edituri şi 

librării, recitaluri de poezie, concerte live de blues şi jazz, lansări de carte, ateliere de 

reciclare, proiecţii de filme, dezbateri, expoziţii de artă contemporană şi ateliere de 

creaţie dedicate copiilor, toate au făcut parte dintr-un program unic pe care 

organizatorii îl propun iubitorilor de carte şi arte. Tinerii pasionaţi din echipa Reciclare 

Creativă au pus imaginaţia vizitatorilor la treabă şi i-au învăţat să creeze artă urbană din 

deşeuri. Iar cei mici au participat la ateliere de modelaj, desen, pictuă, concursuri şi 

lecturi la iarbă verde pe Strada Copiilor. 

 

FORMARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIUL CULTURII 

Global Media Research, cu proiectul „ Pro-creativ. Formarea de noi compețențe în  

domeniul marketingului și managementului teatral“.  

 

Directorii de teatru au participat la o sesiune de formare în cadrul proiectului 

„Pro-creativ. Formarea de noi competențe în domeniul marketingului și 

managementului teatral” pentru a-și îmbunătăți competențele de realizare și 

implementare a strategiilor de management. Proiectul „Pro-creativ”  a avut drept miză 

adaptarea creativă a tehnicilor marketingului și managementului tradițional la 

particularitățile domeniului teatral și a urmărit completarea stategiilor de marketing și 
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de management folosite de teatrele din România, cu metode și tehnici ce și-au dovedit 

eficiența în alte domenii.  Pe termen mediu și lung, aceste strategii vor contribui la 

atragerea unor fonduri suplimentare, fidelizarea publicului și echilibrarea obiectivelor 

artistice cu cele economice.  

 

INTERVENȚIE CULTURALĂ 

 

LA BOMBA STUDIOS, cu proiectul „Street Delivery Rahova“. 

 

 

 

În proiectul  RAHOVA DELIVERY au fost implicați artiști, asociații creative și 

factori de decizie în lucrul cu o comunitate vulnerabilă, proces prin care acestea își vor 

adapta dicursurile la nevoile și posibilitatea de implicare a comunității din Rahova-

Uranus. 

Comunitatea Rahova-Uranus se confruntă în prezent cu amenințarea evacuărilor 

(care au început deja și vor fi continuate în primăvara lui 2014) și cu sentimentul acut de 

nesiguranță în urma atacurilor instituționale asupra calității vieții și identității sale 
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culturale. RAHOVA DELIVERY își propune găsirea și formularea unor soluții pe 

termen lung în problema locativă a căror implementare să o solicite apoi autorităților 

locale. Prin muzică, teatru, cinema, precum și expoziții sau activități artistice, 

arhitecturale și urbanistice, dar și din sfera societății civile, a ecologiei și a educației 

civice, proiectul RAHOVA DELIVERY va atrage atât comunitatea, cât și locuitori ai 

Bucureștiului din alte zone, facilitând dialogul intercultural și accesul comunității zonale 

la proiecte educaționale alternative, oferind posibilitatea înțelegerii unor realități socio-

culturale stringente. 

 

PATRIMONIU CULTURAL NAȚIONAL 

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, cu proiectul „SALT. Salvgardarea 

monumentelor exploatării preindustriale a sării din Transilvania“. 

 

 

În cadrul SALT s-a realizat documentația științifică și un ghid de bună practică 

adresat administrațiilor locale necesare pentru protejarea a cinci situri arheologice legate 

de exploatarea sării și a patru fântâni de apă sărată din estul și nord-estul Transilvaniei. 

SALT s-a adresat instituțiilor cu atribuții în protejarea și valorificarea patrimoniului 

cultural din județele Harghita și Bistrita-Năsăud, administrației și populației orașului 
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Beclean, turiștilor care beneficiază de serviciile stațiunii de agrement Băile Figa (jud. 

Bistrița-Năsăud) și urmărește salvgardarea a nouă monumente de exploatare 

preindustrială a sării de valoare excepțională. Toate monumentele vizate de proiect se 

află într-un proces accelerat de degradare din cauza agresiunii umane și a factorilor 

naturali. SALT va asigura expertizarea științifică a monumentelor vizate, localizarea și 

delimitarea lor exactă, stabilirea zonelor lor de protecție, realizarea planurilor 

topografice și a aerofotogramelor siturilor arheologice, a releveelor fântânilor. 

 

PATRIMONIU IMATERIAL 

Asociatia Ivan Patzaichin-Mila 23, cu proiectul URBAN DELTA 

 

 

 

Urban Delta, o instalație din cadrul București Creativ - o gradină urbană în aer 

liber, pe Bulevardul Magheru (Magazinul Eva) a fost un amestec de urban/modern și 

tradițional din Delta Dunării - 13 dintre cei mai în vogă designeri români ai momentului 
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care au ales să îți prezinte noile colecții pe fondul unor peisaje și instantanee din Delta 

Dunării.  

Gradina urbană realizată de artiști, arhitecți și designeri români contemporani s-a 

dorit o platformă temporară „on-site”, ce-și propune să apropie urbanitatea de natură, 

tradiția de designul contemporan, având ca punct de plecare cultura tradițională 

cotidiană din Delta Dunării. Soluții creative de revitalizare a spațiilor publice din 

București prin intervenții artistice și proiecte cu valoare urbană și turistică pentru oraș. 

 

Pornind de la datele enumerate mai sus, se observă următoarele:  

În anul 2013, în urma aplicațiilor proiectelor culturale din cele două sesiuni de 

finanțare se remarcă în continuare un interes deosebit pentru ariile tematice: Educație 

Culturală, Artele Spectacolului, pentru Arte vizuale și Noile media, arii unde s-au depus 

cele mai multe proiecte spre finanțare.  De remarcat este și faptul că s-a menținut 

interesul crescut pentru „Patrimoniu Cultural National“, cât si pentru „Patrimoniu 

Imaterial“. 

Analiza efectuată la nivel de regiuni de dezvoltare releva faptul că, în continuare, 

există un interes crescut pentru implementarea de proiectele culturale, în județele din 

Nord-Vest și Centru și un interes mai mic, în județele din Sudul și Estul țării.  

 

Prioritățile strategice de finanțare ale Administrației Fondului Cultural Național 

pentru programe și proiecte culturale, pe anul 2013 

 

Administrația Fondului Cultural Național acordă o atentie deosebită proiectelor 

culturale de anvergură, transversale și integratoare și va urmări:  

1. Întărirea capacității organizationale a artiștilor și a entităților culturale (O.N.G.-uri, 

instituții publice);  

2.  Încurajarea și sprijinirea artiștilor aflați la început de carieră;  
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3. Sprijinirea creației contemporane în ariile tematice ale artelor vizuale și arhitecturii, 

ale muzicii, teatrului și dansului;  

4. Încurajarea inițiativelor care pun în valoare patrimoniul cultural național mobil și 

imobil, activitățile muzeale (inclusiv prin digitizare), patrimoniul imaterial;  

5. Încurajarea diverselor practici artistice participative și dezvoltarea de noi forme de 

expresie artistică;  

6. Încurajarea formării profesionale continue a artiștilor și a organizațiilor precum și a 

administratorilor culturali;  

7. Sprijinirea formelor de dialog intercultural: educația și dezvoltarea audienței, 

intervenția culturală pentru schimbarea mentalităților, diversitatea culturală; 

8.  Încurajarea industriilor creative. 

 

Date despre mijloacele de promovare a proiectelor 

 

În contextul creșterii interesului pentru rețelele de socializare și online, în anul 

2013 s-a intensificat activitatea de promovare a activității AFCN și a proiectelor pe care 

le finanțează pe aceste medii. Spre deosebire de anii anteriori, în care promovarea 

însemna în mare parte transparență instituțională prin publicare comunicatelor de presă 

și a informărilor pentru beneficiari, AFCN s-a concentrat pe promovarea pe rețelele de 

socializare și pe site a proiectelor pe care le finanțează. În acest fel, am venit în 

întâmpinarea nevoii de promovare a operatorilor culturali câștigători de proiecte, care 

au înțeles necesitatea de a fi vizibili și au furnizat informațiile necesare unei comunicări 

cu presa și publicul adecvată. Efectele au fost vizibile în scurtă vreme. Numărul de like-

uri pe pagina de Facebook a AFCN aproape s-a triplat în a doua parte a anului. 

Există o legătură direct între utilizatorii site-ului și vizitatorii paginii de 

Facebook. Majoritatea celor care acceseaza articolele paginii de FB sunt direcționați de 

pe www.afcn.ro, în urma deciziei de a face vizibil pe site-un un buton către Facebook. 

http://www.afcn.ro/
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Mai mult, potrivit vârfurilor de audiență de pe rețelele de socializare, publicul este 

interesat să afle informații despre evenimente, spectacole, conferințe (turneul Vioara lui 

Enescu, organizat de Radio România sau expoziția de fotografie Post-industrial road 

trip, al Asociației PlusMinus), la care poate participa, dar și de proiecte care ar aduce 

schimbări în viața comunității din care face parte (Ghidul călătoriilor interetnice în 

Dobrogea al Asociației Europene Interaxe). Ca urmare a interesului publicului, 

activitatea de promovare a AFCN se va concentra și în 2014 pe anunțarea evenimentelor 

la care publicul are acces în timp util. Acest lucru este posibil printr-o colaborare 

aproapiată cu beneficiarii.  

Site-ul www.afcn.ro a fost updatat în permanență, astfel că atât comunicările 

oficiale, prin comunicate de presă și diverse anunțuri, au ajuns la public în timp util. 

Mai mult, platforma online a fost îmbunătățită, urmărindu-se practicabilitatea și accesul 

mai ușor al utilizatorii. S-a intensificat și pe site promovarea proiectelor prin postarea 

unor brief-uri ale evenimentelor finanțate. Săptămânal au fost prezentate trei dintre 

evenimentele organizate, lucru ce a dus la creșterea numărului de utilizatori.   

Mijloacele de promovare folosite s-au dovedit mai ieftine, practice și accesibile. 

Grupurile țintă identificate, au fost diverse: oamenii de cultură, critica de specialitate, 

mass-media, formații, ansambluri, trupe, instituții de învățământ s.a. În afara 

activităților de management ale proiectului (organizarea diverselor activități, rapoarte, 

cereri de plată s.a.) și de cele privind promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor 

sale (prin conferințe de presă, materiale de prezentare, site-uri web s.a.), principalele 

activități de realizare a proiectelor finanțate, sunt legate de pregătirea evenimentelor și 

produselor culturale.  

 

 

 

 

http://www.afcn.ro/
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Rezultate vizate de proiecte 

 

Rezultatele scontate în proiectele culturale se grupează în anumite zone de acțiune, 

astfel:  

 

 Participarea publicului la evenimentele culturale și creșterea interesului legat de 

acestea,  

 Participarea publicului la dezbaterile de după evenimentele culturale, 

 Creșterea numărului de creații noi/originale,  

 Atragerea tinerilor spre produsele culturale,  

 Punerea în valoare a patrimoniului cultural,  

 Mediatizarea evenimentelor și promovarea unor creații sau produse culturale,  

 Dezvoltarea turismului cultural, 

 Educarea publicului,  

 Informarea publicului,  

 Crearea de parteneriate și colaborări,  

 Diversificarea ofertei culturale , 

 Organizarea de evenimente culturale,  

 Realizarea de produse culturale , 

 Stimularea creației artistice , 

 Dezvoltarea interesului pentru spectacole (teatru, muzică, dans etc.),  

 Formarea profesională în domeniul culturii,  

 Schimburi de experiență.  

 

Este foarte necesară creșterea capacității beneficiarilor de a formula rezultate, care 

să concorde cu activitățile prevăzute în proiecte și cu obiectivele vizate. Acest lucru 
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poate fi realizat, în masura în care, beneficiarii angajează personal calificat și pregatit în 

domeniul scrierii și implementării proiectelor culturale. 

 

 

CONCLUZII 

În urma analizei de proiecte finanțate și a sumelor alocate de A.F.C.N., cu sprijinul 

Ministerului Culturii, în anul 2013 (comparativ cu anii 2011 și 2012) sumele alocate 

dezvoltării și susținerii culturii românesti, au înregistrat o scădere care a fost însă 

suplinită de o alocare responsabilă. Mai mult, pentru ca scăderea resurselor să nu 

afecteze beneficiarii și numărul proiectelor finanțate, conducerea AFCN a luat hotărârea 

ca plafonul maxim să scadă la 50.000 de lei pentru fiecare proiect.  

PROIECTE EDITORIALE 

În anul 2011, în sesiunea de finanțare pentru proiecte editoriale, suma disponibilă a fost 

de 3.407.000 lei. 

În anul 2012, în sesiunea de finanțare pentru proiecte editoriale, suma disponibilă a fost 

de  3.781.000 lei. 

În anul 2013, în sesiunea de finanțare pentru proiecte editoriale, suma disponibilă a fost 

de  2.500.000 lei. 
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PROIECTE CULTURALE 

Suma disponibilă pentru finantarea nerambursabilă în 2011 pentru programe și proiecte 

culturale este de 4.500.000 lei.  

Suma disponibilă pentru finanțarea de proiecte culturale, în cele două sesiuni de 

finațare din anul 2012, a fost de 17.300.000 lei. 

Suma disponibilă pentru finanțarea de proiecte culturale, în cele două sesiuni de 

finațare din anul 2013, a fost de 12.500.000 lei. 
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Este de semnalat faptul că anul acesta au fost organizate două sesiuni de 

finanțare pentru proiecte culturale și editoriale, ceea ce înseamnă trei sesiuni de finanțari 

în anul 2013. Este vizibilă activitatea perseverentă și concentrată a A.F.C.N., efortul 

planificat și buna organizare în identificarea operatorilor economici aflați sub incidența 

art. 21 din O.G. nr. 51/1998, privind îmbunatățirea sistemului de finanțare a 

programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificarile și completările 

ulterioare. Din analiza cifrelor mai sus menționate se constată creșterea interesului 

aplicanților, dar și dorința noastră de a veni în întâmpinarea cât mai multor consumatori 

de cultură, prin eforturile susținute, ale A.F.C.N., manifestate în activitatea de colectare 

a sumelor care, apoi, sunt oferite spre finanțarea proiectelor editoriale și culturale, în 

2013.  

Acest fapt semnifică interesul sporit al Ministerului Culturii, prin Administrația 

Fondului Cultural Național, de impulsionare a fenomenului cultural românesc.  


