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În atenţia:  

Dl. Cristian Petcu, Director interimar, Administraţia Fondului Cultural Naţional 

Dl. Mihai Ghyka, Preşedinte, Consiliul Administraţiei Fondului Cultural Naţional 

 

 

Bucureşti, 31 mai 2011 

 

Stimați Domni, 

 

 

În urma sezisărilor transmise în 2010-2011, a răspunsului Administrației Fondului Cultural 

Național din 14.03.2011 și a lansării de licitației de proiecte culturale pentru 2011, Coaliţia 

Sectorului Cultural Independent (CSCI) dorește să vă comunice următoarele.  

CSCI apreciază mărirea bugetului licitat în 2011 și a plafonului de finanțare pe proiect drept 

un progres în susținerea proiectelor derulate de organizațiile culturale din România, cu atât 

mai mult în contextul crizei economice. Apreciem de asemenea faptul ca o serie dintre 

sugestiile punctuale făcute de CSCI au fost integrate în formula actuala de solicitare a 

finanțării și de evaluare a proiectelor. Între cele mai importante se află: revizuirea cererii de 

finanțare; posibilitatea de acordare întocmai a cuantumului solicitat pe baza punctajului 

obținut și stabilirea acestuia de către comisia de evaluare; revizuirea actelor solicitate în cele 

două etape ale selecției; stabilirea numărului membrilor comisiei de evaluare la minim 3 și 

includerea unor prevederi speciale cu privire la raportul întocmit de evaluatori; revizuirea 

declarației de imparțialitate a evaluatorului; punerea la dispoziție, la cerere, a rapoartelor și 

grilelor de evaluare în termen de 1 zi; realizarea unui ghid de decont.   

În același timp, dorim să atragem atenția asupra unei serii de probleme care se perpetuează 

sau care sunt generate de forma reînnoită a Normelor Metodologice de organizare a 

concursului anual de proiecte, și care vor afecta atât modul de derulare al licitației AFCN, cât 

și al proiectelor care vor fi selectate:  

1. Lansarea licitației a fost făcută cu mare întârziere, ceea ce scade și restricționează 

perioada de desfășurare a proiectelor la un calendar foarte limitat și pune în dificultate 

organizațiile ale căror proiecte au un calendar care nu se integrează în perioada 

propusă. Reiterăm solicitarea noastră ca lansarea concursului să se facă anual la o dată 

cât mai aproape de începutul anului.  

2. Ariile tematice propun o cumulare a domeniilor Teatru, Dans și Muzică într-un singur 

domeniu, ceea ce va crea dificultăți în evaluarea proiectelor din aceste domenii la 

nivelul de distribuție a bugetului. Este nefirească concurența între proiectele din aceste 

domenii în cadrul unei unice categorii.  De asemenea, nu a fost luată în considerație 
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recomandarea de separare a domeniilor Management cultural și Formare profesională, 

nici aceea de creare a unei secțiuni dedicate proiectelor trans-disciplinare. 

3. Contribuția proprie a solicitantului nu mai poate fi în natură, ci doar în numerar. 

4. Este necesară revizuirea grilei de evaluare propuse, întrucât aceasta cuprinde 

numeroase inadvertențe și calcule incorecte: de exemplu, descrierea criteriilor 

(coloana din stânga) indică un punctaj maxim, iar coloana de punctaj (coloana din 

dreapta) un altul. 

5. Normele nu menționează numărul de membri ai comisiilor de contestație.  

6. Anexele normelor nu menționează cuantumul primei tranșe acordate proiectelor 

finanțate. CSCI a recomandat ca aceasta să fie de minim 50% din valoarea finanțării.  

Menționăm că nu am primit până în prezent un răspuns cu privire la solicitarea noastră  de 

includere a unui reprezentant al Coaliţiei în Consiliul AFCN. Această invitaţie, lansată în iulie 

2010 de domnul Mihai Ghyka, a fost urmată de o propunere înaintată de CSCI domnului 

ministru Kelemen Hunor pe data de 8 septembrie 2010, care a rămas însă fără rezultat.  

 

Continuăm prin prezenta demersurile CSCI și solicităm o reluare a dialogului în vederea 

îmbunătățirii sesiunilor viitoare de proiecte ale AFCN. 

 

 

SEMNEAZĂ: 

Consiliul de conducere al Coaliţiei: Raluca Pop (banipentruarte), Miki Branişte (Colectiv 

A), Rariţa Zbranca  (Fundaţia AltArt), Cristina Modreanu (Scena.ro), Dragoş Olea (add / 

Rozalb de Mura), Bogdan Georgescu (tangaProject, Iniţiativa Ofensiva Generozităţii), Octav 

Avramescu (Asociaţia Jumătatea Plină) 

şi Membrii: Cosmin Manolescu (Fundaţia Gabriela Tudor),  Ștefania Ferchedău (artsf), Alina 

Şerban (Centrul de Introspecţie Vizuală), Andrei Ioniţă (retART / veiozaarte), David 

Schwartz (tangaProject), Voicu Rădescu (Green Hours), Silvia Cazacu (Banlieues 

d’Europ’est), Corina Bucea (Fabrica de pensule), Maria Drăghici şi Irina Gadiuta (laBOMBA 

– Centrul Comunitar pentru Educaţie şi Arta Activă, Inițiativa Ofensiva Generozității), Vasile 

Ernu, scriitor, Dan Victor (Asoc. Culturala UNDA ‡ART), Suzana Dan (organizator Noaptea 

Galeriilor Bucureşti), Daria Dumitrescu (Asociația SABOT, Cluj-Napoca), Corina Oprea 

(Creative Producer, București/Stockholm), Dan Brad (pictor), Ion Gabriel Pusca (Asociația 

Culturală Adsum), Mircea Nicolae (artist), Minodora Irimia (Asociaţia Odaia Creativă), 

Mihaela Onea (Asociaţia ArtAct), Radu Iacoban (actor).  

 
 

Persoane de contact: 

Ștefania Ferchedău, artsf, 0740 300 124 

Raluca Pop, banipentruarte  

coalitia@artsf.ro  
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