
Nr. Crt Denumire asociație Denumire proiect Medie Suma alocată Sumar proiect

1 Fundatia Art Encounters Foundation Bienala Art Enounters 2023 98.33 105,000.00

Bienala Art Encounters este un eveniment dedicat expozițiilor de artă contemporană și 

evenimentelor artistice conexe, axându-se pe un program de cercetare curatorială care încurajează 

dialogul cu moștenirea istorică locală și cu mediul socio-cultural al Timișoarei. Conceptul celei de-a 

cincea ediții are ca scop prezentarea relației dintre artă și tehnologie prin perspectiva istoriei artei. 

Curatorul Adrian Notz explorează dezvoltarea acestei relații încă de la începutul secolului al XVI-lea 

până în prezent. Evenimentul își propune să dezvolte abordări interdisciplinare prin invitarea a 50 

de artiști locali și internaționali, dar și prin evenimentele conexe care vor aduce împreună oameni 

de știință, ingineri, designeri și artiști. Evenimentul se va întinde pe o perioadă de 8 săptămâni, între 

19.05-16.07 și va produce 10 lucrări noi, intervenții artistice în spațiul public și evenimente 

interdisciplinare care își propun să dezvolte și diversifice publicul artelor vizuale.

2 Asociația ARTA în dialog Festivalul de Film UrbanEye 2023 98.00 105,000.00

Festivalul de Film UrbanEye este o platformă de dialog ce reunește activități complementare care 

promovează abordarea temelor despre oraș și viața urbană prin intermediul filmului documentar.

Tema celei de-a zecea ediții, Orașul în schimbare, va pune accentul pe schimbările și provocările 

actuale cu care se confruntă orașele și societatea urbană. Aflându-ne la o ediție aniversară, vom 

aborda un model conceptual diferit de edițiile anterioare prin invitarea altor festivaluri de film din 

Europa despre oraș și arhitectură, să participe la crearea conținutului

Proiectul are, astfel, două componente principale:

- o componentă ce urmărește punerea în discuție a provocărilor actuale la care sunt supuse 

orașele, reflectată prin activitatățile: Proiecții de film însoțite, Discuții cu invitați și Tururi ghidate 

Secret Houses;

- o componentă educațională destinată tinerilor și copiilor, exprimată prin: Masterclass de explorare 

urbană prin film, Ateliere de film pentru liceeni și Ateliere pt copii

3 ASOCIATIA ONE WORLD ROMANIA
Festivalul international de film documentar si drepturile omului One 

World Romania 16
97.67 104,343.36

Cea de-a 16-a ediție a Festiv. OWR revine cu un program de peste 40 de filme documentare 

selectate, marea majoritate în premieră națională. Festiv. se va desfășura în perioada 31.03-

9.04.2023 în spații de cultură și cinematografe reprezentative din București. Întregul proiect de 

festival se desfășoară între 15.01 - 31.05.2023, și include evenimente colaterale, dezbateri, 

interviuri și secțiuni speciale, două retrospective, un masterclass și un progr. pentru liceeni, precum 

și proiecția unui calup de scurt-metraje a Fundației Arte Vizuale cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la 

fondare.

Tema festivalului pentru 2023 este O Viață Bună, un concept curatorial inspirat de filosoful român 

Cristian Iftode și dezvoltat de curatorii ediției Anca Păunescu și Andrei Tănăsescu. Festiv. OWR se 

va desfășura într-un format adaptat la cerințele publicului, cu o selecție restrânsă de filme doc. în 

raport cu edițiile prec. pentru a permite repetiția proiecțiilor în ed. online 10-23.04.2023.

4 Asociația Transylvanian Cultural Development Smida Jazz Festival 2023 96.83 104,500.00

Smida Jazz este un eveniment construit pe conceptul de explorare a sunetelor și naturii, care aduce 

împreună abordări curajoase în muzică și frumusețea sălbatică a Munților Apuseni. Festivalul are 

loc în aer liber, în Smida, un sat situat în Parcul Natural Apuseni. Participanții au ocazia să 

exploreze jazz inovativ și muzică contemporană interpretată de artiști selectați cu atenție, alături de 

o varietate de activități culturale sau de relaxare, ori să se bucure de natură.

Proiectul este alcătuit dintr-o serie de activități planificate cronologic, dintre care inițierea, 

planificarea, elaborarea strategiei de continuare a proiectului, se desfășoară succesiv, iar alte 

activități precum execuția, comunicarea, monitorizarea și evaluarea proiectului se desfășoară 

concomitent.

Echipa va fi formată din 7 persoane: coordonator de proiect & artistic, coordonator comunicare, 

coordonator activități zi, coordonator logistică, coordonator tehnic scene, coordonator mediu, 

coordonator voluntari.

Rezultatele sesiunii de finanţare A.F.C.N. I/2023, după soluționarea contestațiilor, pentru aria Proiecte cu Caracter Repetitiv

Data afişării rezultatelor: 21.12.2022



5 Asociația T.E.T.Alexandria Ideo Ideis - Festivalul National de Teatru Tanar, editia XVIII 96.50 105,000.00

Ideo Ideis - Festivalul Național de Teatru Tânăr este un eveniment anual dedicat educației 

alternative prin teatru și arte alăturate pentru adolescenții din România și revitalizării culturale a 

orașului Alexandria.

Din 2006, peste 200 de adolescenți din toată țara, iau parte la festival. Aceștia participă la ateliere 

de dezvoltare personală, explorând alături de artiști profesioniști mijloace de autocunoaștere și 

colaborare prin teatru, dans, film, fotografie, scriere creativă și muzică, vizionează spectacole și 

filme și intră în dialog cu profesioniști reputați din artă și nu numai.

Comunitatea din Alexandria este angrenată cu fiecare ediție prin call-urile de voluntari, înscrierile la 

atelierele Art & Play și prin participarea la evenimente cu acces gratuit, Ideo Ideis implicând în total 

aprox. 7000 de spectatori/ediție.

Structura ediției XVIII este compusă din 10 secțiuni, detaliate punctual la secțiunea „Activitățile 

proiectului cultural”.

6 Asociația Fapte Concursul internațional Jazz in the Park, ediția a II-a 96.33 105,000.00

Concursul Internațional Jazz in the Park este gândit a fi fratele mai mic al festivalului cu același 

nume și își propune descoperirea de artiști tineri de Jazz din toată lumea, folosindu-se de formatul 

de festival pentru a-i testa și a-i expune la cât mai multă lume și pe care apoi să-i promovăm și 

sprijinim folosindu-ne expertiza acumulată, făcând totodată parte din industria europeană de jazz.

Concursul nostru revine la viață după 3 ani de suspendare din cauza pandemiei și marchează 

întoarcerea conceptului Jazz in the Park în Parcul Central, cu un nou concept muzical, axat pe tineri 

și pe descoperire muzicală, păstrând caracterul incluziv cu publicul pe care festivalul l-a avut 

dintotdeauna.

Concursul nostru se diferențiază prin abordarea față de artiști: toți finaliștii sunt remunerați financiar, 

încurajați să stea pe toată perioada concursului și premiile oferite constau în contracte și deal-uri la 

alte festivaluri și săli de evenimente, dar și materiale promoționale dedicate.

7 Asociatia Este Film ESTE FILM Festival la Sibiu editia a saptea 96.33 105,000.00

ESTE FILM Festival ediția a 7-a va avea loc în Sibiu între 10-14 mai 2023 și își propune 

promovarea filmului european în rândul cinefililor de toate vârstele: copii, adolescenți și adulți. Pe 

parcursul a 5 zile, în 4 locații, vor avea loc peste 70 de evenimente: competiție, proiecții de film, 

sesiuni Q&A, interviuri, dezbateri, ateliere, masterclass. ESTE FILM Festival 2023 include 6 secțiuni: 

Best of Europe, Film Românesc, In Frame, CinExplorez, Experiențe, Competiție de scurtmetraj 

românesc de ficțiune și, ca noutate, prima ediție a International Networking Academy for Festival 

Managers (INAFM), o inițiativă interdisciplinară realizată în coproducție cu parteneri din Republica 

Moldova și Serbia.

Pe parcursul a șase ediții, echipa a acumulat o experiență practică relevantă pentru a derula noi 

ediții în condiții optime. Structura partenerială extinsă și la nivel internațional de anul acesta conferă 

un aport complementar echipei.

8 Asociatia Centrul Cultural pentru Imagine și Sunet Ficțiuni Sonore 96.00 105,000.00

Plecând de la experiențele anterioare ale asociației, proiectul „Fictiuni Sonore” propune o oferta 

inovatoare in domeniul valorificării patrimoniului național: selecția si prezentarea unor filme de 

ficțiuni extrem de importante pentru istoria filmului romanesc, acompaniate live de compoziții sonore 

semnate de artiști cunoscuți sau emergenți de pe scena muzicii experimentale si de avangarda 

romanești. Proiectul propune o selecție relevanta de filme de ficțiune, mute sau fără sunet, de 

mediu si lungmetraj realizata de cineaști romani in perioada 1912 – 1945 spre a fi vizionate, in 

perioada mai-iunie, in cadrul unor evenimente de proiecție cu public, în București și Cluj, cu muzică 

realizată de: Iancu Dumitrescu, Sillyconductor (Cătălin Matei), Ana Teodora Popa, Ana Maria 

Oancea, Irinel Anghel, Abator Industries (Dan Michiu, Andreea Tincea, Cătălin Lungu, Daniel 

Iliescu). Menționam ca ediția proiectului din 2021 s-a realizat doar online.

9 CONTRASENS TAIFAS - Festival de film, artă și cultură balcanică 95.00 105,000.00

TAIFAS este o inițiativă bazată pe co-producția a 2 organizații dedicate filmului de artă, filmului 

Balcanic prin excelență, Contrasens și Bad Unicorn, coagulate în jurul unor mize ambițioase de a 

crește accesul publicului la filmul de arta ca metodă de cunoaștere, de a integra comunități diverse 

în activitățile propuse și de a dezvolta capacitatea profesională a noilor generații de cineaști.

Este dezvoltat în jurul a două programe de educație CINED 2.1 și stART CINEMA! dedicat copiilor 

din zone defavorizate cultural.

Propune o rezidență pentru studenți regie film, o expoziție de artă în dialog ro-balcani, un eveniment 

de craft food zonal, 2 concerte, 8 evenimente conexe.

Este organic interconectat cu Festivalul de gastronomie artizanală La Pas, Festivalul de Literatură 

De la Est la Vest.

Se implementează și este susținut de 12 parteneri naționali și internaționali.

Deschide poziții de voluntariat, internship și job shadowing pentru 10 liceeni și 10 studenți în 

practică.



10 Asociatia Transylvania Art and Science „Ligeti Festival Transylvania”, ediția a 4-a, de centenar 94.50 100,000.00

”Ligeti Festival Transylvania” își compune agenda din 12 evenimente organizate la Cluj-Napoca, 

Târnăveni și Turda, în perioada 25 mai – 17 iunie 2023. Evenimentele artistice (7 concerte, cu piese 

inspirate din artele vizuale) alternează cu cele științifice (o conferință internațională de muzicologie), 

cu cele educative (2 cursuri de măiestrie; muzicologie și artă interpretativă pianistică), documentare 

(o expoziție de documente inedite - manuscrise, facsimile ale compozitorului de la arhiva Fundației 

”Paul Sacher” Basel), și expoziționale (o expunere de artă plastică inspirată de universul sonor 

ligetian, realizată de către studenții Universității de Artă și Design Cluj-Napoca). Acestora li se 

adaugă o proiecție de filme documentare despre compozitor (Abacaris Films; Centre Pompidou 

Paris) și două cine-concerte (acțiune comună cu festivalul TIFF). Toate manifestările se regăsesc 

grupate sub o tematică unică ce reflectă profilul artistic multifațetat al lui Ligeti: intersecția artelor.

11 Asociația TEATRUL.RO Festivalul Bucharest Fringe, Ediția a 13-a 94.33 105,000.00

Fringe 13 va avea loc între 15 – 24 sept 2023:

9 evenimente outdoor în perioada 15-17 sept., 8-10 spectacole în Competiție, 5-7 spectacole 

studențești, 2 spectacole internaționale însoțite de ateliere de formare, 2 Premiere în Festival 

produse în cadrul acestuia la Teatrul Apropo, spectacole invitate, evenimente conexe.

Scopul este de a susține sectorului cultural independent prin acțiuni și mijloace adecvate 

momentului cultural prezent; de susținere a inovației și a descentralizării ofertei culturale, pentru 

atragerea de noi categorii de public și educarea acestora pentru și prin cultură.

Beneficiari: public 1.800 – 2.000 spectatori, de la trecătorii din parc la publicul tradițional, cu un plus 

pentru elevii, studenții și tinerii care vor avea intrare liberă la toate evenimentele. Peste 140 de 

artiști se vor exprima și vor fi remunerați pe scena Festivalului; vor fi acordate minim 5 premii de 

către un Juriu de specialitate; 15-20 de tineri artiști vor beneficia de pe urma atelierelor.

12 Asociatia Culturala Metropolis Kinodiseea - Festivalul International de Film pentru Publicul Tanar 94.00 103,667.00

Kinodiseea - Festivalul international de film pentru publicul tanar va avea loc la Tulcea in perioada 

25.09 - 01.10.2023 la teatrul Jean Bart si Casa Avramide.

Ne propunem să le asigurăm copiilor şi adolescenţilor din Tulcea accesul la opere cinematografice 

de foarte bună calitate, potrivite vârstei lor, precum şi să creştem gradul de alfabetizare media al 

copiilor şi adolescenţilor din Tulcea, prin organizarea singurului festival internaţional de film pentru 

copii din România.

Misiunea noastră este să educăm, să recreem și să inspirăm mințile tinere, prin arta filmului. Scopul 

proiectului este educarea noilor generații, a viitorului public al filmului european și de artă în 

general, dar și poate a viitorilor cineaști ai României. Dorim să încurajăm micuții spectatori să își 

ascută competențele critice și să înțeleagă mai bine marea artă a filmului. În plus, un eveniment 

dedicat special copiilor creează o nişă şi deschide o cale pentru alte genuri de manifestări pentru 

copii

13 Asociatia ROOM 2046 F-SIDES Sezon 4 94.00 105,000.00

F-SIDES Sezon 4 este un cineclub lunar dedicat filmelor regizate de femei, care aduce publicului 

românesc filme de artă din toate colțurile lumiil. Fiecare sezon are o temă-umbrelă explorată prin 

filme, materiale informative și discuții, care ne arată noi povești despre lume și contribuie la o mai 

bună înțelegere a egalității de gen. Direcția curatorială a sezonului 4 propune o intersecție între film 

și literatură, formată din 8 teme explorate multidisciplinar - 8 filme, iar pentru fiecare dintre acestea 

o scriitoare din România va produce un text original ca răspuns direct la film. Cele 8 răspunsuri vor 

fi înregistrate și prezentate în sala de cinema, oferind o nouă lentilă de vizionare și dialog creativ. 

Temele filmelor oglindesc situația femeilor în domeniile creative, atât privind barierele înfruntate de 

autoare pentru recunoaștere în canonul universal cât și femeile ca subiect, adeseori în reprezentate 

în moduri reductive.

14 Asociatia Fotografica Allkimik Share, Tag or Dye Again 93.67 104,999.94

Share, Tag or Dye Again este a doua iteratie a proiectului Share, Tag or Dye, dezvoltat in 2022, in 

colaborare cu VAGon, in parteneriat cu Alternative Photography & Atelierele Malmaison si finantat 

de Ministerul Culturii. Proiectul are ca miza promovarea artistilor romani pe plan national si 

international, prin intermediul unui dialog colaborativ international extins si aplicat, si simultan, 

chestionarea cadrului expozitional, mai ales in contextul (post)pandemic din ultimii ani, in care multe 

activitati s-au mutat in mediul online.

Share, Tag or Dye Again propune o implicare mai ampla a publicului, respectiv extinderea instalatiei 

initiale printr-un nou open call international, itinerarea instalatiei in 5 spatii expozitionale din tara 

(spatii culturale cu mize si impact diferite - 2 spatii alternative de tip artist-run, 2 galerii private si 1 

spatiu muzeal), o serie de artist-talks & paneluri si ateliere de fotografie, respectiv o componenta 

noua de cercetare istorico-tehnica.



15 Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane Festivalul Internațional de Teatru Rom KATHE AKANA! ediția a treia 93.67 104,742.00

KATHE, AKANA! (AICI, ACUM!) este Festivalul Internațional de Teatru Rom la București, ediția a III-

a în perioada 01.09 – 30.09.2022.

Festivalul va prezenta o dezbatere pe tema teatrului rom european, spectacole de teatru (creații 

recente și premiere) urmate de discuții cu publicul și concerte. Invitate vor fi companii și colective 

artistice rome profesioniste din țară și din străinătate după cum urmează: Independent Theatre 

Hungary (HU), Romano Svato (AUS), Rroma Aether Klub Berlin (GER), Teatro de Los Sentidos (IT), 

Acting Works (RO), Giuvlipen (RO)

Selecția spectacolelor și moderarea dezbaterilor vor fi realizate de directorul artistic al festivalului, 

actorul Alex Fifea,

Spectacolele vor fi susținute în spațiul public și la interior cu acces facilitat comunităților rome din 

București și localități limitrofe.

Dimensiunea educativă a festivalului: un atelier de teatru profesionist susținut de Sonia Carmona 

(SP) și cel puțin un spectacol destinat adolescenților într-o școală.

16 Asociatia jmEvents Bucharest International Jazz Competition 2023 93.67 105,000.00

Bucharest International Jazz Competition, cotat de BBC in top 3 concursuri de jazz din Europa, a 

debutat in 2007. A adus 304 trupe de pe toate continentele: 24 trupe/23 tari (2022), vezi toti anii 

www.jazzfest.ro.

MISIUNE

Oferirea unui eveniment polivalent pentru:

1. artisti de jazz profesionisti < 45 ani: platforma de promovare, invatare, dialog cultural

2. public: contact cu valorile jazzului national si international

OBIECTIVE

- sustinerea miscarii de jazz romanesti si conectarea ei la piata mondiala

- promovarea generatiei noi de jazzisti romani

- educarea, dezvoltarea si diversificarea audientei de jazz, cu accent pe tineri

ACTIVITATI

1 concurs - 5 concerte indoor – 9 jam sessions - 3 workshopuri

Noutati in 2023:

URBAN JAZZ: concerte outdoor in 4 zone din Bucuresti

JAZZ YOUTH: scena tinerelor talente autohtone

Aplicatia JAZZ BEAT: acces gratuit

JAZZ GO: zona cu acces liber dedicata publicului cu 10 activitati conexe: expozitii foto, lansari 

discuri, proiectii film, EduJazz.

17 Filarmonica Banatul Timisoara Festival Concurs Remus Georgescu 93.33 105,000.00

Festivalul Concurs Remus Georgescu (fostul festival Intrada) se pregătește pentru a doua ediție 

care va avea loc în anul 2023, an în care Timișoara va deveni Capitală Europeană a Culturii. În 

această ediție vor avea loc mai multe spectacole, conferințe și workshop-uri ce vor avea ca temă 

principală “Spațiul - fizic și virtual”. Astfel, se va pune accent pe apropierea dintre muzică și 

arhitectură, dar și de arta cinematografică. Franck Bedrossian, unul dintre cei mai apreciați 

compozitori la nivel internațional, va deveni mentorul a patru echipe formate din câștigătorii 

concursului de compoziție, patru tineri arhitecți și mai mulți tineri profesioniști din domeniul 

cinematografiei. Aceștia vor concepe patru lucrări dedicate mediului online, rețelele de socializare 

fiind tratate ca un spațiu distinct, cu caracteristici proprii. De asemenea, cu ajutorul tinerilor arhitecți, 

vor fi găsite noi spații adecvate desfășurării de concerte și înregistrări pentru muzica clasică.

18 SC Virtualizing Reality Incorporated SRL Muzeul - de pe uliță pe ecran. Dobrogea 93.33 105,000.00

Proiectul își propune să dezvolte digitalizarea muzeelor aflate în zonele rurale, din regiunea 

Dobrogei. Coagularea muzeelor se va realiza în jurul platformei www.muzeedelasat.ro, disponibilă 

în limbile română și engleză. Fiecare muzeu va beneficia de un tur virtual 3D interactiv, disponibil 

timp de doi ani pe platformă. Turul virtual va fi integrat și pe Google Street View, Google Maps și 

Google Earth, pe o perioadă nelimitată. În plus fiecare muzeu va beneficia și de 15-20 de fotografii 

profesionale; de un video de 3 minute și de o descriere documentată la fața locului. Muzeele vor fi 

promovate prin reclame livrate în mediul online. Instituțiile vor intra în posesia materialelor. Datorită 

interactivității website-ului, utilizatorul va putea vedea pagina online a fiecărui muzeu, va citi și va 

explora turul virtual 3D și fotografiile. Platforma va fi constant actualizată, datorită formularului 

existent prin care muzeele care nu sunt integrate în acest proiect pot adera gratuit



19 Asociatia ENKIDU KINOSAGA.4 93.33 105,000.00

KINOSAGA.4 exploatează si promoveaza in Romania peste 20 de productii de film, organizeaza 

ateliere tematice in jurul filmelor si cluburi de lectură cu autori reprezentativi pentru literatura 

europeana si natională pentru copii.

Festivalul este urmat de o caravana adresată localitatilor din zonele cu o dezvoltare sociala, 

culturala si economica foarte scazute, dar si centrelor de copii institutionalizați din zona Mehedinti.

Targetul principal al proiectului este definit de copiii din localitatile cu acces limitat la cultura.

Producatorii si creatorii de film pentru copii isi prezintă productiile, inaintea intrarii in filmare si 

inaintea lansarii in cinematografe, în fata copiilor pentru a putea verifica dacă subiectele alese, 

ritmul montajului etc. sunt cele mai inspirate.

O sectiune noua pentru adolescenti - tematica filmelor legată de respectarea naturii și importanța 

reciclării.

Lansam în școlile din MH platforma de streaming EU Youth CInema: Green Deal.

20 Asociația „Arhitectură. Restaurare. Arheologie” Adoptă o Casă la Roșia Montană - Campania 2023 93.00 104,862.00

În cele 11 campanii derulate, Adoptă o Casă s-a consolidat ca o prezență consecventă în 

comunitate prin lucrările specifice, dar și prin munca de documentare, asistență, promovare.

Includerea Roșiei Montane în Lista UNESCO marchează deschiderea unei uriașe oportunități 

pentru sit, dar și necesitatea pregătirii comunității pentru a răspunde acestei oportunități. Campania 

2023 aduce, pe lângă continuarea lucrărilor și atelierelor specifice și a evenimentelor publice 

anuale, consolidarea modulului de documentare a construcțiilor valoroase în scopul accesării de 

fonduri pentru intervenții de restaurare.

Un alt răspuns al programului nostru la noul statut al sitului, care se fundamentează pe așteptările 

comunității este aceea de a oferi soluții de signalistică, repaus și belvedere pentru turiști. Insistăm, 

astfel, în 2023 pe atelierul design&build prin care imaginăm și realizăm intervenții de facilitare a 

parcurgerii sitului pentru turiști.

21 Cu Alte Cuvinte Incubatorul de povești colorate 93.00 103,755.00

“Incubatorul de povești colorate” propune o serie de activități prin care încurajăm crearea de bandă 

ilustrată pentru preșcolari de către autori români, precum și lectura și medierea pedagogică a benzii 

desenate în grădinițe din zone defavorizate.

Proiectul cuprinde următoarele elemente:

- 3 zile de ateliere creative conduse de multipremiatul autor și ilustrator Sergio Ruzzier pentru 20 de 

scriitori și ilustratori;

- Un panel de discuții cu editorii români despre crearea de benzi desenate pentru publicul tânăr (4 

ani +);

- Un concurs de bandă desenată pentru copii mici, la care vor participa cei 20 de scriitori și 

ilustratori selecționați;

- Donarea a 2000 de exemplare ale benzii desenate câștigătoare în grădinițe din zone defavorizate;

- Ateliere de lectură ținute în grădinițele beneficiare de către profesorii beficiari, pe baza benzii 

desenate și a unui ghid pedagogic creat de echipa CUAC.

22 Asociatia Harmonia Cordis Festivalul Internațional de Chitară "Harmonia Cordis" ed. a XVIII-a 92.67 105,000.00

Festivalul Internațional de Chitară „Harmonia Cordis” ediția a XVIII-a propune organizarea unui 

festival care va include un program diversificat de concerte (de muzcă clasică, fingerstyle, 

flamenco, jazz, muzică orientală și sud-americană), cursuri de măiestrie cu cei mai importanți 

profesori de chitară din Europa, workshop-uri, o conferință internațională și un concurs internațional 

de chitară cu premii în valoare de 6000 de euro. Această ediție propune o serie de minim 30 de 

artiști și profesori din 15 țări, tineri laureți din România și artiști de renume internațional precum:

• Tommy Emmanuel (Australia): https://youtu.be/S33tWZqXhnk

• Antonio Rey (Spania): https://youtu.be/T4bmdNUGpIQ

• Yamandu Costa (Brazilia): https://youtu.be/cq7neOyog7I

• Jeronimo Maya (Spania): https://youtu.be/pFJQqtvcyrk

• Cenk Erdogan (Turcia): https://youtu.be/_CHBZAu5rG4

• Judicael Perroy (Franța): https://youtu.be/oln97dMYzaY

• Marko Topchii (Ucraina): https://youtu.be/7apDvKtTfAk

23 Asociația Culturală Gabriela Ionescu și Slavomir Popovici Tabăra de film și arte performative art200, ediția II 92.33 105,000.00

Proiectul își propune sprijinirea producțiilor artistice ale membrilor comunității LGBTQ din România 

(și din Rep. Moldova, prin parteneriat), colaborarea între artiști din diverse domenii culturale, și 

instruirea debutanților, în special a celor cu acces limitat la resurse, oferind instrumentele necesare 

creării de produse culturale și expunerea lor la publicul larg.

Proiectul se va desfășura în intervalul 15 aprilie-15 octombrie 2023, în 3 etape: prima etapă (iunie) 

cuprinde 3 ateliere online pentru dezvoltarea ideilor de scenariu, în a doua etapă (iulie) va avea loc 

tabăra unde 12 participanți vor lucra, timp de 9 zile, cu 6 traineri pentru a produce un spectacol 

colectiv și 3 filme de scurtmetraj, iar în ultima etapă (septembrie-octombrie) va avea loc premiera cu 

public a producțiilor realizate, în cadrul Festivalului de Film Queer ART200. În plus, participanții vor 

beneficia de o întâlnire pe tema posibilităților de finanțare în cinematografie și teatru, cu 

profesioniști invitați.



24 ESUA ASOCIATIE CULTURALA ROMANO-GERMANA Festival Stradal Wonderpuck - ediția a 7-a 91.67 100,000.00

„WonderPuck” – Ed. a 7-a, este cel mai important festival internațional de tip open-air pentru copii și 

familie din Transilvania, având ca centru de interes teatrul de păpuşi şi limbajul universal al acestei 

forme de artă, cu acces liber pentru public.

Într-o societate lipsită de repere puternice și autentice, evenimentul oferă un program complex, 

menit să formeze gustul estetic atât al celor mai mici spectatori, cât și al întregii familii. Spațiile 

publice urbane devin scene, publicul privitor se transformă din spectator în actant prin intermediul 

momentelor interactive. Festivalul reunește sute de artiști profesioniști (majoritatea independenți)în 

minim 50 de spectacole, peste 20 de ateliere, într-un decor expoziție animat prin intermediul 

statuilor vivante și a momentelor itinerante care transformă spațiile publice în muzee animate.

Secțiunile ediției sunt: 1-WonderPuck pentru preșcolari și școlari; 2-WonderPuck pentru tineri,; 3-

WonderPuck la Castel;4- Wonderspace-acțiuni studenți

25 Asociatia Culturala Play Guitar Meeting 2023 91.67 105,000.00

GM - proiect de arta participativa, de tip festival, avand o tripla dimensiune - artistica, culturală, 

educationala - dedicat pasionatilor de chitara. Concept - promovarea valorilor culturii folk-rock in 

randul tinerei generatii, pornind de la muzica de chitara si chitara - nu ca un instrument - ci ca un 

simbol al acestei culturi. Proiectul se dezvolta pe 2 piloni: 1. Platforma PlayOn - online&offline, prin 

care sute de tineri chitaristi din toata tara vor interactiona si vor invata sa cante la chitara în cateva 

luni, hituri din patrimoniul folk-rock romanesc. 2. Festivalul - Timp de 3 zile, proiectul dezvolta o 

serie de evenimente interdiscplinare, in colaborare cu parteneri din diverse domenii– care pun in 

valoare chitara si muzica de chitara ca simboluri ale culturii folk-rock. Imbinand muzica, poezia, 

filmul, dansul, artele vizuale, proiectul faciliteaza accesul la educatie al tinerei generatii, prin 

expunere participativa la forme de expresie artistica specifice acestei culturi.

Continuarea rezultatelor în ordinea punctajelor primite

Nr. Crt Denumire organizație Denumire proiect cultural Media Suma solicitată

1 Asociatia Kalotaszeg NTE Festival Internațional în Șură - Mera World Music 2023 91.00 105,000.00

2 Asociatia Atelierul Wood Be Nice neoNlitic 4.0 90.00 95,262.16

3 Asociatia Industrii Creative Classix Festival 90.00 105,000.00

4 Asociația ARTMIRROR RE:START - Sustenabilitate în domenii creative 88.67 104,939.23

5 Asociația Culturală ISVOR Laboratorul de muzică – ediția a II-a 88.67 105,000.00

6 Asociația Culturală IDEA77 Independet Exterior - ediția 2 #rethink 88.50 97,080.00

7 Fundația Amfiteatru Zilele Caleido II: Queer Focus 88.33 105,000.00

8 Asociatia Forums Jazz Bastion 2023 87.67 105,000.00

9 Asociatia jmEvents Summer Music Academy "Dinu Lipatti" 2023 87.50 105,000.00

10 Asociatia Romana a Femeilor in Cinema FemArt Film Fest ediția V - Rezidența FemArt 2023 87.33 93,422.00

11 Asociatia Centrul de Dezvoltare SMART In Sunet de Chitara II 86.67 80,799.00

12 SC CREATRIX FAMA SRL Film O'Clock International Festival - a treia ediție 85.67 105,000.00

13 Teatrul Municipal Ariel Festivalul ArielInterFest, ediția a IX-a 85.33 97,000.00

14 Asociația pentru Antreprenoriat Social „Plus Unu” Scribo 1.1. 85.00 60,000.00

15 Asociația Cinemascop American Independent Film Festival, ediția a VII-a 84.67 105,000.00

16 Fundatia The Institute Romanian Design 2023 83.67 105,000.00

Proiecte culturale care nu au obţinut finanţare



17 Asociatia Culturala Atelier '92
Festivalul Internațional de Artele Spectacolului „ATELIER”, ediția a 

XXIX-a
83.33 105,000.00

18 Organizația Geoecologică ACCENT Tusnad Gastro Blues Fest #4 83.17 105,000.00

19 Mockra Productions
ABIFF – Animation Bucharest International Film Festival - a treia 

ediție
82.50 105,000.00

20 Asociația România Sălbatică
LYNX - Festival Internațional de Fotografie și Film Documentar de 

Natură
75.67 105,000.00

21 UNIUNEA DEMOCRATA TATARA KURULTAI 2023 75.33 105,000.00

22 Revista Vatra Cenaclul Revistei Vatra II 71.67 15,300.00

23 Asociatia Arta nu mușcă Tramvaiul Poeziei editia a-3-a 71.67 96,298.00

24 Asociația Băla Fest Băla Fest 2023 - Ediția a V-a 69.17 100,084.00

25 COMUNA BERCENI Şcoala de vară Second Chance 48.33 105,000.00

26 Asociația Conștiința Festivalul Conștiința 36.67 39,911.00

Nr. Crt Denumire organizație Denumire proiect cultural Observații Motivul

1 SC DOUA PRODUCTII MISTO SRL Romania Explicata
Respins 

administrativ
Proiect incomplet

2 Asociatia folclorica Codrisorul Bontida
Festivalul Concurs de Folclor FLORI DE MAI destinat elevilor, editia a 

XVIII - a

Respins 

administrativ
Lipsă buget

3 Asociația Circus Fairies Cluj Circus Days
Respins 

administrativ
Proiect incomplet

4 Asociația Sunetul Munților
Open Air Blues in the garden, Dărmănești jazz blues festival, ediția a 

patra

Respins 

administrativ
Proiect incomplet

Legenda

Contestații soluționate

Componența comisiei de evaluare și selecție:

Baalbaki Ioana

Baciu Sabina

Bojenoiu Adrian

Lință Valeria Crina

Palimariu Daniela

Rădescu Radu

Stoica Oana

Varga Elisabeta

Componența comisiei de soluționare a contestațiilor:

Angelescu Dan

Cristescu Dana

Panait Laura

Proiecte respinse administrativ

https://www.afcn-proiecte.ro/media/CV-Ioana Baalbaki.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Sabina Baciu.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Adrian Bojenoiu_1.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Linta Valeria.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Palimariu.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Radu_Radescu.PDF
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Oana Stoica.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/vargapiatekelisabeta_ro-2022.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Dan Angelescu.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/Dana Cristescu.pdf
https://www.afcn-proiecte.ro/media/LAURA PANAIT_1.pdf

