
 

 

SUMAR AL SESIUNII DE CONSULTĂRI AFCN  

 din data de 17 decembrie 2014 

și completări 

PARTICIPANȚI: 

 Operatori Culturali: peste 70 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai 

instituțiilor publice de cultură.  

 Membri ai Consiliului AFCN 

Mihai Ghyka 

Adriana Solomon 

 Administrația Fondului Cultural Național 

Irina CIOS – director 

Carmen Constantin – secretariat Consiliu AFCN 

SUBIECTE ABORDATE: 

1. Prezentarea noului director AFCN 

2. Situația AFCN 2015 - surse de finanțare și calendarul sesiunilor pentru 2015  

3. Structura FCN in 2015 după redirecționarea contribuției de la Loteria Română 

4. Sugestii și soluții în vederea îmbunătățirii procesului de selecție și finanțare  

 

DISCUȚII: 

1. Prezentarea noului director AFCN 

Începând din 10 noiembrie Irina Cios este directorul AFCN. Irina Cios este curator, critic 

de artă, lector universitar asociat şi manager cultural cu o experiență de 20 de ani în 

gestionarea de proiecte culturale. În 2005 a făcut parte din grupul de inițiativă care a lucrat 

la definirea structurii și înființarea AFCN.  

2. Situația AFCN 2015 - surse de finanțare și calendarul sesiunilor pentru 2015  

 

În condițiile în care în Fondul Cultural Național nu mai are resurse financiare proprii 

suficiente, fondul destinat finanțării proiectelor culturale pentru 2015 a fost înglobat 

în bugetul Ministerului Culturii și va fi confirmat odată cu bugetul României pe 

2015. Conform legii calendarul de finanțare nu poate fi definit decât în momentul 

anunțării bugetului.  

Nota: In 2014 deși nu a depins de fila de buget apelul pentru proiecte culturale a fost 

lansat in 11 februarie, procedura de contractare fiind încheiată în 6 mai. (aprox. 3 luni). 



Pentru proiectele editoriale 2014 (care au depins de fila de buget dar s-au suprapus ca 

desfășurare cu cele culturale) apelul a fost lansat pe 24 aprilie si contractarea s-a încheiat 

pe 30 iulie. 

 

Conform legii calendarul prevede următoarele etape: 

30 de zile calendaristice de la data 

anunțului  

Termenul de depunere a cererilor de finanţare 

Etapa 1 

3 zile lucrătoare  Verificarea eligibilității cererilor de finanţare 

20 zile calendaristice  Evaluarea proiectelor 

5 zile lucrătoare  Compilarea rezultatelor evaluării și publicarea 

rezultatelor 

Etapa 2 

5 zile lucrătoare  Depunerea documentelor pentru etapa 2  

2 zile lucrătoare  Verificarea conformităţii administrative  

1 zi   Publicarea listelor finale 

3 zile lucrătoare  Termenul pentru depunerea contestaţiilor 

5 zile lucrătoare  Soluţionarea contestaţiilor 

10 zile lucrătoare  Planificarea şi semnarea contractelor de 

finanţare 

 

 

 

3. Structura FCN in 2015 după redirecționarea contribuției de la Loteria Română 

 

Prin Ordonanța Guvernului nr. 17 / 2012 contribuția din veniturile Loteriei Române la 

Fondul Cultural Național a fost redirecționată începând cu 1 ianuarie 2013. Fără veniturile 

încasate de la Loteria Română colectarea la FCN a fost de 962.157 lei în 2013 și 528.911 

lei până la 30.11.2014. Această situație a creat în 2015 dependența financiară a Fondului 

de subvenția acordată de Ministerul Culturii. 

 

CONSECINȚE: 

o vulnerabilitatea la evoluția bugetului național (rectificări pozitive / negative ale bugetului) 

o pierderea independenței politice 

o condiționarea calendarului de finanțare.  

 

4. Sugestii și soluții în vederea îmbunătățirii procesului de selecție și finanțare  

Din discuții s-au conturat o serie de sugestii și soluții propuse de reprezentanții operatorilor 

culturali: 

 Demararea unei alianțe, a unei inițiative comune (AFCN, Consiliul AFCN, operatori 

culturali independenți și instituții publice de cultură) are să aibă drept scop principal 

inițierea unui act normativ care să determine revenirea contribuției Loteriei Române 

la Fondul Cultural Național.  

 



 Constituirea unui grup de lucru în vederea actualizării legii care reglementează 

existența AFCN. (Dragos Neamu - Rețeaua Națională a Muzeelor din România, Miki 

Braniște - Asociației Colectiv A, Cosmin Manolescu - Coaliția Sectorului Independent, 

Virgil Nițulescu – MNȚR, Saviana Diamandi - Asociația Art a la Carte, Raluca Rădoi – 

INCFC, Cristian Brutaru - Asociația DAR Development s.a.) 

 

 Organizarea concursului pentru postul de director AFCN de către Ministerul Culturii, 

poziția de director fiind ocupată interimar din. Numai așa s-ar putea contura și pune în 

aplicare o strategie și o viziune managerială (Cosmin Manolescu) 

 

 Finanțarea proiectelor culturale pe toată perioada anului calendaristic, ianuarie – 

decembrie. (Cosmin Manolescu) 

 

 Necesitatea implementării finanțării multianuale a proiectelor culturale (Monica 

Lotreanu – ANUC, Aura Christi - Revista Contemporanul) 

 

 Instituirea unui timbru cultural care să fie direcționat către FCN (Cosmin 

Manolescu); 

Nota: există deja o inițiativă legislativă în parlament pentru initierea unui timbur cultural. 

De verificat care este direcționarea sumelor. 

 

 Îmbunătățirea modului de selecție a evaluatorilor.  

Sugestii: redefinirea criteriilor de selecție; organizarea de stagii de formare; colaborarea 

cu Academia Română si Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului 

Culturii (Monica Lotreanu – ANUC, Aura Christi - Revista Contemporanul, Laurențiu 

Constantin - Medieval Praxis Events & More, Dragos Neamu, Cosmin Manolescu ș.a.) 

 

 Înființarea unei secțiuni speciale pentru “debutanți”, astfel încât aceștia să nu intre în 

competiție cu organizațiile culturale consacrate și să piardă din start. (Radu Nicolae - 

 

 Definirea de secțiuni separate pentru ONG-uri și instituții publice de cultură. (Paula 

Popoiu - Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”) 

 


