
FINANANȚĂRI NAȚIONALE PENTRU SECTORUL INDUSTRIILOR CULTURALE ȘI CREATIVE 

 

Acces - un instrument de finanțare anual menit să susțină acțiuni și proiecte culturale din următoarele domenii: 

arte vizuale/arhitectură, cultură scrisă, cinematografie/audiovizual, artele spectacolului, dialog intercultural, 

patrimoniu imaterial/patrimoniu cultural mobil. Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul 

Programului ACCES 2021 a fost de 1.000.000 lei. Suma maximă care a putu fi solicitată pentru un 

proiect/acțiune culturală a fost de 50.000 lei. Deocamdată nu a fost lansat apelul pentru 2022. 

Contact: 
Ministerul Culturii , Direcția Creație Contemporană și Cultură Scrisă,  

Serviciul Artele Spectacolului și Cinematografie 

Tel/fax: 021.224.46.81 

 

http://www.cultura.ro/acces 

 

Centrul Naţional al Cinematografiei (subordonat Ministerului Culturii) -  finanțări nerambursabile:  

http://cnc.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/rez.pdf 

 

Finanțarea Revistelor și Publicațiilor Culturale  

Ministerul Culturii acordă sprijin financiar nerambursabil pentru editarea revistelor și publicațiilor culturale, în 

baza Legii nr. 136/2015 pentru finanțarea revistelor de cultură reprezentative din România. Aceste finanțări se 

acordă distinct pentru revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de 

Creatori, respectiv pentru cele propuse de alte persoane juridice. 

Conform legii, „revistele uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de 

Creatori, sunt finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu suma de minimum 4.500 mii 

lei, sumă indexabilă anual”. Din suma alocată de la bugetul de stat, uniunile de creatori din România, membre 

ale ANUC, fiecare pentru domeniul său, stabilesc lista revistelor care urmează a fi finanțate, precum și sumele 

necesare. 

Pentru finanțarea editării revistelor și publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din 

România, se organizează o sesiune de selecție iar revistele și publicațiile propuse pentru finanțare de către o 

comisie formată din specialiști în domeniu sunt aprobate prin ordin al ministrului culturii. 

Valoarea bugetului anual acordat acestora reprezintă un procent de 25%, raportat la suma prevăzută pentru 

revistele uniunilor de creator și se alocă suplimentar acesteia.  

 

Contact: 

Direcția Creație Contemporană și Cultură scrisă 

Tel/fax: 021.224.46.81 

 

OMC 2675 / 24.02.2022 pentru aprobarea sumelor alocate finanțării nerambursabile a revistelor și publicațiilor 

culturale ale uniunilor de creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori:  

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/doc00305120220228123005.pdf  

 

http://www.cultura.ro/acces
http://cnc.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/rez.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/doc00305120220228123005.pdf


Centrul ID/IFR și e-Learning (CeL),  fostul Centrul de e-Learning și Centrul de Învățământ la Distanță (CID / 

CSID), din cadrul Universității Politehnica Timișoara și Fondul Științescu 

 

Pixel_Art – Cursuri gratuite de artă digitală pentru elevi 

Pixel_ART este un proiect creat de platforma @Digital:Canvas – o platformă de artă digitală dedicată susținerii 

tinerilor artiști. Prin acest proiect urmărim dezvoltarea abilităților creative în mediul digital, a 60 de elevi din 

județul Timiș prin intermediul a 18 cursuri gratuite. 

Elevii selectați vor avea posibilitatea de a învăța diverse tehnici creative în mediul digital, de la ilustrație, 

grafică la realitatea virtuală și realitatea augmentată (VR și AR) sau desen și colaj 3D și până la un proces 

interactiv de reciclare, semănare de mici plante și fotografie. 

 

Prin Fondul Științescu - un program de finanțare pentru proiecte educative în domeniile STEAM (științe, 

tehnologie, inginerie, artă, matematică). Științescu finanțează proiecte care își propun să cultive pasiunea 

elevilor cu vârste cuprinse între 6-19 ani pentru domeniile de mai sus. 

FUNDAȚIA COMUNITARĂ TIMIȘOARA 

RESPONSABIL PROGRAM FONDUL ȘTIINȚESCU TIMIȘOARA 

Bianca Băilă 

Coordonator program Fundația Comunitară Timișoara 

 

www.fundatiacomunitaratimisoara.ro 

fundatiacomunitaratm@gmail.com 

 

Start-Up Survivor 13-28 mai 2022 

 

Startup Survivor este un program educațional de antreprenoriat ce se desfășoară pe parcursul a două 

săptămâni. Principalul scop este de a educa tineri cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, pasionați de 

ideea de a avea propria afacere. 

Programul educațional a fost gândit cu scopul de a transmite informații structurate despre ce 

presupune dezvoltarea unor idei de afaceri de tip startup, cu focus pe validarea acestora prin utilizarea 

metodologiei Lean Startup. Activitățile se desfășoară într-un cadru informal, prin interacțiunea 

participanților cu antreprenori și specialiști din diverse medii.  

Contact :  

Cowork Timisoara 

Andrei Munteanu,  

hello@coworktimisoara.com 

 

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation – ROMÂNIA” 

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor 

obţinute, în următoarele condiţii: 

Alocație Financiară Nerambursabilă (AFN) – maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate 

reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) 

aferente proiectului. 

 

Contact: office@start-upnation.ro 

https://start-upnation.ro/finantare/  
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