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Argument

Va  multumim pentru  informatiile  detaliate  despre  intalnirea  din  28  mai  si  ne  bucuram  ca  o  perioada 
semnificativa  din timpul  alocat  acesteia  se  concentreaza  pe  unele  dintre  subiectele  propuse  de  Coalitia 
Sectorului Cultural Independent. Acesta poate pune bazele unor schimbari benefice nu doar in felul in care 
functioneaza  mecanismele  de  finantare  in  domeniul  culturii,  dar  si  in  ce  priveste  comunicarea  dintre 
ordonatorii de credite si operatorii culturali, potentiali beneficiari ai finantarilor.

Intentia intalnirii este pozitiva si discutarea unor propuneri de modificare a legislatiei la nivel national 
este salutara. Apreciem insa ca pentru a fi eficiente si a nu dubla eforturile deja realizate in ultimii 10 ani, in 
care in mai multe randuri au fost identificate probleme si au fost formulate propuneri de imbunatatire, este 
necesar ca la discutii sa fie prezente persoane cu putere de decizie din fiecare din institutiile implicate direct: 
MCPN, CNDB, ICR, ArCuB.  Pentru fiecare propunere semnalata trebuie sa existe posibilitatea initierii unui 
dialog direct cu un reprezentant al institutiei competente, care sa isi poata asuma ulterior operarea unor 
modificari.  In cazul intalnirii  din 28 mai observam ca niciun reprezentant cu putere de decizie al  MCPN, 
CNDB, ICR, ArCuB nu a confirmat participarea.  Consideram ca in aceasta situatie discutiile pe marginea 
propunerilor de modificare a legislatiei nationale trebuie amanate pentru o data ulterioara, cand va fi posibila 
intalnirea dintre operatorii culturali si reprezentantii acestor institutii.

Propunem Administratiei Fondului Cultural National ca miza intalnirii din 28 mai, in cadrul obiectivului 
general definit drept Parteneriatul in Domeniul Culturii, sa fie exlusiv pe marginea propunerilor ce privesc 
activitatea si competentele AFCN. Ne bucuram ca din partea AFCN vor participa atat dl director Petcu, cat si 
un  avocat,  un  economist  si  un  reprezentant  al  Consiliului  AFCN.  Consideram  ca  discutiile  trebuie  sa 
urmareasca analiza si redactarea unor concluzii pe marginea:

- proiectului de modificare a normelor metodologice ale concursului de proiecte culturale, cu aplicabilitate 
incepand cu anul 2011;
-  schimbarii  modului  de  functionare  al  AFCN,  a  strategiei  sale  de  finantare,  alte  elemente  ce  tin  de 
eficientizarea, transparentizarea si̧ profesionalizarea activităţii institutiei.

Despre Coalitia Sectorului Cultural Independent (CSCI)

Coalitia Sectorului Cultural Independent (CSCI) s-a format in 18 martie 2010 pentru a incuraja deblocarea 
concursului  de  proiecte  culturale  AFCN  si  pentru  initierea  unui  dialog  structurat  pentru  imbunatatirea 
conditiilor de desfasurare a activitatii cultural-artistice. Initiativa a fost sustinuta in acel moment de o petitie 
online  care  a  fost  semnata  de  peste  300  de  artisti  si  organizatii  culturale 
(http://www.petitiononline.com/AFCN2010/petition.html).

In data de 12 aprilie 2010, Coalitia a organizat la clubul Green Hours 22 Jazz Cafe o conferinta de 
presa la care au participat reprezentanti ai societatii civile, artisti si manageri culturali, membri ai Consiliului 
de Administratie AFCN, reprezentanti ai Ministerului Culturii si Patrimoniului National.

Ulterior acestor actiuni,  artistii  si  managerii  culturali  din Coalitie  au continuat activitatea in sensul 
constituirii  unui  grup de  reprezentare  si  sustinere  a  drepturilor  sectorului  cultural  independent.  Coalitia 
Sectorului Cultural Independent isi propune sa sustina cauza activitatilor private si independente in cultura si 
necesitatea ca acestea sa fie sprijinite de catre autoritatile publice, prin crearea unui cadru legal permisiv si 
adaptat, care sa faciliteze dezvoltarea acestora. Coalitia doreste sa devina un partener constant de dialog, va 
initia  si  participa  la  dezbateri  si  consultari  pe  marginea  problemelor  sectorului  cultural  independent, 
incurajand  colaborarea  dintre  autoritatile  publice  si  operatorii  culturali  in  conturarea  mecanismelor  de 
finantare si a politicilor publice ce afecteaza domeniul culturii. Va desfasura activitati de analiza si cercetare, 
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faciltare  a  discutiilor  intre  operatori  culturali  si  informare  despre  drepturile  artistilor  si  organizatiilor  din 
domeniul culturii.

Din Coalitie fac parte in acest moment: Raluca Pop (banipentruarte), Cosmin Manolescu (Fundatia 
Gabriela Tudor), Bogdan Georgescu (tangaProject si Ofensiva Generozitatii), Maria Draghici si Irina Gadiuta 
(Ofensiva  Generozitatii),  David  Schwartz  (tangaProject),  Voicu  Radescu  (Green  Hours),  Silvia  Cazacu 
(Banlieues  d’Europ’est),  Miki  Braniste  (Colectiv  A),  Octav  Avramescu  (Asociatia  Jumatatea  Plina),  Alina 
Serban  (Centrul  de  Introspectie  Vizuala),  Rarita  Zbranca  si  Corina  Bucea  (Fundatia  AltArt/Fabrica  de 
pensule), Dragos Olea (add / Rozalb de Mura), Stefania Ferchedau, manager cultural, Claudiu Cobilanschi 
(Paradis Garaj), Cristina Modreanu (Scena.ro), Vasile Ernu, scriitor, Andrei Ionita (retART / veiozaarte), Dan 
Victor  (Asoc.  Culturala  UNDA  ‡ART),  Suzana  Dan  (organizator  Noaptea  Galeriilor  Bucuresti),  Daria 
Dumitrescu  (Asociatia  SABOT,  Cluj-Napoca),  Dan  Bradu  (pictor),  Corina  Oprea  (Creative  Producer, 
Bucuresti/Stockholm).

O parte semnificativa dintre membrii Coalitiei au participat la o serie de initiative importante din ultimii 
10 ani din Romania,  petitii  si  mese rotunde in  cadrul  carora s-au facut  recomandari  de imbunatatire  a 
modului in care functioneaza mecanismele de finantare publice si de identificare si comunicare a nevoilor 
sectorului cultural independent. Cosmin Manolescu, Miki Braniste, Rarita Zbranca, Stefania Ferchedau sunt 
cei  implicati  in  initiativele  din  ultimii  ani  si  care  fac  deasemenea  parte  din  Coalitia  Sectorului  Cultural 
Independent care se formeaza in 2010.  

Documentul de faţă prezintă propunerile şi precizările Coaliţiei Sectorului Cultural Independent cu privire la:
1. Strategia de finanţare a AFCN si̧  recomandări  generale cu privire la procedurile de finanţare si̧ 

evaluare a proiectelor culturale (modificarea HG 802/2005 privind organizarea şi  funcţionarea AFCN  si̧  a 
Ordonanţei  nr.  2  din  30/01/2008 pentru  modificarea  şi  completarea  Ordonanţei  Guvernului  nr.  51/1998 
privind imbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale) 

2. Normele metodologice ale Fondului Cultural Naţional (documentul supus consultării pe 29 aprilie) 
3. Alte observatii  ce privesc eficientizarea, transparentizarea şi  profesionalizarea activităţii  AFCN, in 

sensul indeplinirii misiunii sale, de promovare a calităţii actului cultural şi a moştenirii culturale.

1.STRATEGIA DE FINANŢARE a AFCN şi recomandări generale cu privire la procedurile de finanta̧re şi 

evaluare a proiectelor culturale
Modificarea HG 802/2005 privind organizarea si̧ funcţionarea AFCN şi a Ordonanţei nr. 2 din 30/01/2008 
pentru modificarea si̧ completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind imbunătăţirea sistemului de 
finanţare a programelor si̧ proiectelor culturale astfel: 

a) Includerea prevederii ca strategia AFCN şi stabilirea priorităţilor se decid de către Consiliul AFCN pe baza 

consultării sectorului cultural din Romania şi a observaţiilor, concluziilor şi recomandărilor studiilor şi 

cercetărilor deja realizate in domeniu.
Decizia de modificare a strategiei AFCN nu poate fi luată doar prin cateva discuţii realizate in cadrul 
Consiliului de un număr restrans de persoane, ea trebuie să fie bine fundamentată şi să aibe in vedere 
starea generală a sectorului cultural romanesc.

b) Transformarea Fondului Cultural National intr-un sistem de finanta̧re destinat exclusiv sectorului cultural 

asociativ şi privat.  Nu putem vorbi de o competiţie transparentă şi de o distribuire echitabilă a fondurilor 
publice in Romania pentru proiectele culturale in condiţiile in care instituţiile publice finanţate de la bugetul 
de stat si̧ local beneficiază deja de sume importante de la aceste bugete in derularea activităţilor culturale, 
au personal angajat şi beneficiază de un cadru bine definit (săli de spectacole, spaţii de expunere etc).
Sectorul cultural privat şi independent, in prezent unul din motoarele de bază ale dezvoltării cultarale are 
nevoie urgentă de sprijin financiar constant si̧ susţinut pentru a supravieţui crizei economice din Romania.
Pină  cand autorităţile  publice nu vor modifica  sistemul  de acordare  a  subvenţiilor  acordate  operatorilor 
culturali,  care  să  permită  accesul  echitabil  al  ONG-urilor  culturale  la  subvenţiile  anuale  acordate  de 
autoritătile  publice,  este  esenţială  şi  recomandabilă  transformarea  Fondului  intr-un  sistem de  finanţare 
destinat exclusiv sectorului privat sau măcar includerea acestui punct ca una din priorităţile AFCN pentru 
perioada 2011-2014.
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c) Reintroducerea posibilităţii  accesului la finanţare din fondurile  FCN a artiştilor  independenţi,  persoane 

fizice.  Deşi  toate  actele  normative legate  de constituirea şi  funcţionarea AFCN au prevăzut  eligibilitatea 
persoanelor  fizice  la  finanţare,  ulterior  acestea  nu  au  mai  fost  eligibile.  Dorim  reintroducerea  acestei 
prevederi  prin  identificarea  impreună  cu  sectorul  cultural  a  variantei  celei  mai  potrivite  de  conturare  şi 
alocare competitivă de fonduri pentru artiştilor independenţi.

d) Eliminarea unora din incompatibilităţile privind membrii Consiliului AFCN, pentru a asigura participarea in 

Consiliu a unor persoane active, cu o bună cunoaştere a domeniului cultural şi cu expertiză in elaborarea 

unei strategii, chiar dacă acestea fac parte din organizatii care au depus proiecte spre a fi finanţate.
Apreciem că responsabilităţile membrilor Consiliului (care nu includ decizia directă asupra felului in care sunt 
distribuite fondurile, ci doar stabilirea strategiei şi a membrilor comisiilor de evaluare) nu fac obiectul unui 
conflict de interese cu situaţia de solicitant a unei finanţări. Cu atat mai mult considerăm că prevederea 
conform căreia “calitatea de asociat, acţionar sau fondator, el sau rudele ori afinii pana la gradul al II-lea 
inclusiv, la unul dintre operatorii culturali care a solicitat sau a beneficiat de finanţari nerambursabile din 
Fondul  Cultural  Naţional”  este  incompatibilă  cu  calitatea  de  membru  in  Consiliul  AFCN  ,  descurajează 
implicarea in Consiliul AFCN a profesioniştilor din domeniul culturii.

e) Includerea in noile norme de funcţionare AFCN a unor prevederi care să acorde posibilitatea finantărilor 

multianuale, conform exemplelor de bună practică din Uniunea Europeană (Programul Cultura 2007-2013) şi 
urmand precedentul  Programului  Cantemir  al  Institutului  Cultural  Roman, care incepand cu sesiunea de 
finanţare din 2010 ofera posibilitatea finantarii multianuale a proiectelor culturale:
- crearea unui nou domeniu distinct pilot - "proiecte multianuale" care sa aiba un buget distinct alocat anual 
care anual sa fie marit expononential (de ex. in 2011- 300.000 lei, in 2012 - 400.000 lei, in anul 2013 - 
500.000 lei); 
-  finantarile se acorda pentru un pachet de proiecte si  programe anual minimal  conform cu obiectivele 
programului; 
- exemple de proiecte multi-anuale: organizarea anuala a unui festival de teatru sau muzica, derularea unui 
program de educatie culturala in licee din brasov timp de 2 ani de zile, proiect co-finantat prin programele 
Cultura 2007-2013;
- suma maxima de finantare  pe acest domeniu sa fie  de 40.000 lei  (anual);  in  primul an vor putea fi 
finantate maxim 6-8 proiecte, urmand ca in fiecare an sa se adaoge cate 2-4 proiecte noi in functie de 
bugetul disponibil);
- comisie de experti mixta formata din profesionisti care sa poata evalua proiecte din mai multe domenii 
artistice;
-  formularul  de  aplicatie  va  fi  diferite  de  cel  normal  (bugetele  fiind  alcatuite  pe  2-3  ani,  calendarul 
activitatilor la fel); activitatile vor putea fi derulate conforma calendarului AFCN, urmand ca finantarea pentru 
anul 2 sa fie virata dupa adopatea bugetului anual de catre Parlemant care in general se finalizeaza in luna 
februarie;
- transele vor fi anuale (fiecare transa va fi virata la inceputul anului dupa adoptarea bugetului anual);
- perioada de derulare a proiectelor sa fie minim 2 ani - maxim 3 ani
- in cazul in care organizatia este selectionata pentru o finantare multi-anuala nu va mai avea dreptul sa 
aplice ulterior la AFCN pe perioada de derulare a proiectului;
- organizatiile aplicante nu pot primi si finantare normala (pe un proiect derulat pe un an de zile) si finantare 
multi-anuala; in cazul existentei mai multor proiecte castigatoare organizatia va trebuie sa decida ce proiect 
doreste sa fie finantat;
- dupa 3 ani se va face o evaluare a acestui domeniu nou de finantare pilot, urmand ca el sa fie re-ajustat in 
functie de rezultate;
- proiectele vor fi monitorizate atent anual.

f) Fondul de urgentă̧ AFCN
O alte prevedere importantă se referă la acordarea unor finanţări in regim de urgenţă intr-un procent foarte 
mare (pană la 8% din bugetul AFCN). Aprobarea acestor finanţări se face direct de către directorul AFCN, 
fără  ca  aceste  proiecte  să  fie  evaluate  de  comisiile  de  experţi  sau  a  necesita  avizul  Consiliului  AFCN. 
Considerăm că  această  practică  este netransparentă  şi  creează  posibilitatea favorizării  anumitor proiecte 
culturale şi organizaţii culturale.



Fondul de urgenta nu trebuie utilizat pentru finantarea proiectelor culturale, toate proiectele culturale 
si editoriale trebuie sa fie depuse conform procedurii existente (data limita de depunere, jurizare etc) in 
cadrul  concursurilor  de proiecte organizate  anual.  In nici  o tara din UE nu foloseste aceste fonduri  de 
urgenta pentru a finanta proiecte culturale. Singurele cazuri in care fondul de urgenta ar putea fi utilizat in 
acest fel este situatia in care astfel se asigura participarea operatorului  cultural la proiecte europene de 
cooperare,  desi  si  aceasta  varianta  repreyinta  un  compromis,  optim  fiind  ca  sprijinul  pentru  aceasta 
participare sa fie oferit dintr-un fond special destinat. 

Propunem ca destinatia acestui fond sa fie de a acoperi  costurile legate de realizarea unor studii 
culturale  privind  relevanta  si  rezultatele  finantarilor  acordate  de  AFCN,  organizarea  unor  programe  de 
formare profesionala pentru expertii  care selectioneaza proiectele culturale si  editoriale (si care in unele 
cazuri  nu au cunostiinte de management cultural  necesare pentru a analiza un proiect cultural);  pentru 
tinerii manageri culturali; organizarea anuala a unui seminar international cu participarea membrilor consiliul 
de administratie AFCN si operatori culturali etc.; 

Alte aspecte ce tin de functionarea finantarii din fondul de urgenta:
- fondul de urgenta poate fi utilizat direct de catre AFCN sau poate fi virat catre o organizatie partenera cu 
care va fi realizat proiectul;
- decizia de finantare a unui astfel de proiect sa fie luata de directorul AFCN cu acordul in scris al membrilor 
Consiliului de Administratie; 
- este oportun ca fondul de urgenta sa reprezinte maxim 4-5% din bugetul AFCNs
- este esentiala publicarea anuala pe site-ul AFCN a proiectelor realizate prin fondul de urgenta cu o scurta 
motivare, sumele folosite si rezultatele obtinute.

2. NORMELE METODOLOGICE ALE FONDULUI CULTURAL NAŢIONAL – precizări pe marginea 

documentului supus consultării

ARIILE TEMATICE (ANEXA Nr. 1 din normele propuse consultării: FORMULAR de solicitare a finanţării 

nerambursabile pentru proiecte culturale) 

a) nu consideram oportuna comasarea teatrului şi dansului intr-o singură arie tematică intitulată “Artele 

Spectacolului” din următoarele motive:
- lipsa unor experţi capabili să jurizeze pe aceeaşi grilă de evaluare proiecte foarte diferite ca formă şi 
conţinut artistic; 
- posibilitatea apariţiei discriminării unei discipline artistice in raport cu cealaltă (din cauza punctajului obtinut 
in urma grilei de evaluare există riscul ca, intr-un an calendaristic, proiecte culturale dintr-o anumită 
disciplină artistică să nu fie finanţate deloc);

Mai mult decat atat, in practica internaţională existentă (vezi Fondul Naţional Ungar, the Arts Council 
of England, Arts Council of Swizterland, Ministerul Culturii din Franţa) teatrul şi dansul sunt considerate arte 
distincte si̧ beneficiază de linii de finanţare distincte;

b) crearea a 2 noi arii tematice – Literatura şi Proiecte trans-disciplinare, care să raspundă nevoilor 
operatorilor culturali independenţi care realizează proiecte in aceste zone şi care altfel nu pot obtine finanţări 
publice pentru proiectele lor;

c) comasarea Patrimoniului cultural naţional şi a Patrimoniului imaterial intr-o singură arie tematică sub 

titulatura largă de Patrimoniu cultural;

d) renunţarea la domeniul tematic Activităţi muzeale, asociaţiile şi instituţiile de profil existente in această 
zona putand aplica pe orice domeniu deja existent.

Sintetizand, propuneriile Coaliţiei Sectorului Cultural Independent pentru Ariile Tematice sunt: 
Arte vizuale si̧ noile media 
Arhitectură şi design
Teatru
Dans
Muzică
Literatură
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Patrimoniu cultural
Formare profesionala si̧ management cultural
Educaţie culturală
Intervenţie culturală
Proiecte trans-disciplinare

CAPITOLE ŞI ARTICOLE PROPUSE PENTRU MODIFICARE IN PROIECTUL SUPUS CONSULTĂRII 

PUBLICE

a)  Considerăm  că  stabilirea  cuantumului  finanţării  de  către  membrii  comisiei  de  selecţie  in  funcţie  de 

adecvarea  la  priorităţile  generale  de  finanţare  şi  priorităţile  specifice  fiecărei  arii  tematice  introduce  o 

evaluare suplimentară nejustificata,̆ subiectivă şi netransparentă (art. 14)
Conform normelor aprobate in 2009 şi  supuse modificării,  cuantumul finanţării  acordate se stabileşte  in 
funcţie de punctajul obţinut in urma evaluării. In formula actuală propusă există riscul ca un proiect foarte 
bun,  care  obţine  un  punctaj  aproape  maxim  (95-100  de  puncte)  să  primeasca  o  finanţare  mai  puţin 
importantă in urma reevaluării ulterioare obţinerii punctajului.
Pentru a suplini lipsurile actualului sistem de stabilire a cuantumului finanţării  şi  pentru a evita capcana 
evaluării  suplimentare,  propuse prin  noile  norme,  Coaliţia  sugerează  posibilitatea  introducerii  in  grila  de 
evaluare a unei punctări suplimentare (5-10 puncte in plus) pentru adecvarea la priorităţile de finanţare.
Această punctare incurajează urmărirea priorităţilor  AFCN in proiectele culturale si̧  este suficientă pentru 
stabilirea cuantumului finanţării

b)  Considerăm intrebarea referitoare la  “dacă  ati̧  participat  in  calitate de voluntar,  angajat,  manager de 

proiect la proiecte finanta̧te de AFCN” irelevantă pentru aplicaţie  si̧, in consecinţă, propunem eliminarea ei 
(ANEXA Nr. 1 din normele propuse consultării: FORMULAR de solicitare a finanţării nerambursabile pentru 
proiecte culturale)

c)  Suntem de acord  cu  renunta̧rea  la  formularul-tip  pentru  declaraţia  de  parteneriat  in  prima etapa  de 

selectie a proiectelor

d)  Ţinand  cont  de  dificultăţile  intalnite  de  operatorii  culturali  in  procesul  de  completare  si̧  trimitere  a 

aplicaţiilor  online,  cerem acordarea dreptului  la  asistenţa  tehnică  nu doar  in  cazurile  excepţionale,  ci  la 

cerere, cand cineva solicită in scris sau telefonic că are nevoie. (Art.5)

e)  Propunem de  asemenea,  in  conformitate  cu  practicile  internaţionale  şi  naţionale  (CNDB,  Programul 

Cantemir), ca fiecare proiect depus să fie evaluat de o comisie de experţi formată din trei experţi (şi nu doar 

doi,  cum prevad  noile  norme).  Includerea celui  de-al  treilea  expert  elimină  riscul  apariţiei  unui  punctaj 

asemănător pentru mai multe proiecte culturale. (Art.13)

f) Semnalăm necesitatea ca informatiile din Ghidul Solicitantului si cele disponibile în aplicatia online prin 

intermediul căreia se depun dosarele

3. ALTE PROPUNERI
a) Propunem modificarea baremului maxim de finanţare de la 25.000 lei (cat este in prezent) la 40.000 lei, 
suma minimă necesară realizării unui program cultural de talie naţională şi internaţională.



b) Propunem ca perioada de derulare a proiectelor culturale să fie intre datele de 1 februarie - 15 decembrie 
ale anului calendaristic, urmand ca pană la data de 30 decembrie organizaţiile să fie obligate să depună 
rapoartele finale şi financiare ale proiectelor derulate pe anul in curs. In acest fel, calendarul proiectelor va 
deveni mai flexibil si̧ in acord cu programarea normală a activităţilor pe parcursului unui an.

Propunem urmatorul calendar pentru depunerea, selectia, desfasurarea si evaluarea proiecte finantate 
prin AFCN:
- lansarea concursului: 1 septembrie 
- data limita de depunere a proiectelor: 15 octombrie
- jurizare si anuntarea rezultatelor: 1 decembrie
- depunerea si solutionarea contestatilor: 1-15 decembrie
- negocierea si semnarea contractelor: 10 ianuarie - 15 februarie
- perioada de eligibilitate a proiectelor  - 15 februarie - 10 decembrie
- depunerea rapoartelor financiare si narative:  pana pe 10 decembrie
- verificarea rapoartelor financiare si narative: 10- 22 decembrie
- virarea ultimei transe: 5-22 decembrie

c) Propunem ca prima tranşă acordată la inceputul programului/proiectului după semnarea contractului de 

finanţare să reprezinte 50 % din valoarea contractului.

Pentru imbunătăţirea modului de funcţionare a AFCN şi a procesului de finanta̧re a proiectelor culturale de 

către AFCN propunem:
- Postarea pe site-ul AFCN a unui ghid informativ care să conţină informaţii detaliate privind modul in care se 
completează formularul online precum si̧ a unor date transparente modul in care sunt colectate sumele la 
fondul administrat de AFCN;
- Corectarea discrepantelor între informatia oferită în Ghidul Solicitantului pentru concursul de proiecte 
culturale şi cea disponibilă în aplicatia online;
- Eliminarea cerintelor de dublare a informatiei în aplicatia online, prin introducerea manuală a datelor 
partenerilor în proiect, de exemplu, în conditiile în care aceeaşi informatia este cerută în format scanat, de 
încărcat în aplicatie;
- Organizarea unor sesiuni de informare regulate in toată ţara de către AFCN, pentru informarea şi instruirea 
potentialilor aplicanti;
- Acordarea de informaţii online privind dezvoltarea unor proiecte pe baza unui cadru formalizat (regulat, in 
anumite zile etc);
- Dezvoltarea unor studii de caz pe baza unor proiecte de succes (in colaborare cu alte organizaţii);
- Organizarea sau susţinerea unor sesiuni de training privind dezvoltarea proiectelor culturale şi redactarea 
cererilor de finanţare AFCN care să fie realizate nu de echipa AFCN, ci de experţi cu indelungată experienţă 
in realizarea de proiecte culturale;
- Publicarea pe site-ul AFCN a unor date privind evaluarea proiectelor culturale finanţate in fiecare an 
calendaristic;
- Eficientizarea colectarii de fonduri catre AFCN prin angajarea personalului necesar verificarii virarii de catre 
institutiile care ar trebui sa contribuie la FCN (cum ar fi Loteria Romania), care in prezent functioneaya 
defectuos.

28 mai 2010
Bucureşti
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