
 

 PNRR: Lansare apeluri de finanțare în cadrul Investiției 5 Creșterea accesului la 

cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural 

22 Noiembrie 2022 

Ministerul Culturii, în calitate de coordonator de reforme și investiții, prin Administrația 

Fondului Cultural Național, în calitate de agenție de implementare a investiției 5 Creșterea 

accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, finanțate în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, anunță 

lansarea, în data de 24 noiembrie 2022, ora 10:00, a două apeluri de proiecte, după cum 

urmează: 

 Investiția 5-1: dedicată organizațiilor neguvernamentale al căror obiect de activitate 

include organizarea de proiecte culturale și/sau educaționale în localitățile cu mai puțin de 

50,000 de locuitori. Bugetul total estimat pentru acest apel de proiecte este de 3 milioane 

euro fără TVA. Ghidul solicitantului a fost aprobat prin OMC nr. 3513/ 21.11.2022; 

 Investiția 5-2: dedicată unităților publice de învățământ din localitățile cu o populație mai 

mică de 50.000 de locuitori. Bugetul total estimat pentru acest apel de proiecte este de 4 

milioane euro fără TVA. Ghidul solicitantului a fost aprobat prin OMC nr. 3514/ 

21.11.2022. 

  

Mai multe informații cu privire la cele două apeluri de proiecte sunt disponibile pe pagina 

Investiției 5: www.afcn-pnrr.ro 

  

http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/OMC%203513%20I5-1.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/OMC%203514%20I5-2.pdf
http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/OMC%203514%20I5-2.pdf
http://www.afcn-pnrr.ro/


 

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! 

Planul Național de Redresare și Reziliență din România urmăreşte obiectivele generale ale 

Mecanismului de Redresare si Rezilienţă (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene 

(UE) ca instrument financiar temporar pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de 

pandemia de COVID-19. Regulile și principiile pe care se fundamentează implementarea PNRR 

sunt stabilite în Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Rezilienţă 2021-2027, precum și în 

Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului 

de Redresare și Reziliență. PNRR din România cuprinde un pachet de reforme și investiţii publice 

care trebuie implementate până în anul 2026. Alocarea financiară totală pentru România este de 

29,2 mld euro, din care 14,24 mld euro sub formă de granturi și 14.94 mld euro sub formă de 

împrumuturi. Mai multe informații privind implementarea PNRR în România sunt disponibile 

pe: www.mfe.gov.ro/pnrr și www.facebook.com/PNRROficial  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfe.gov.ro/pnrr
http://www.facebook.com/PNRROficial


 

Apelul de finanțare I5 - 1 

MECANISMUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 2022 - 2026  

În urma aprobării Ghidului solicitantului prin OMC nr. 3513/ 21.11.2022, pe 24 

noiembrie, ora 10:00 se va lansa apelul de finanțare. Beneficiarii au la dispoziție 30 de 

zile pentru înscrierea proiectelor în aplicația online proiecte.pnrr.gov.ro. 
 

Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială  

Componenta C11.Turism și cultură 

b ) INVESTIȚII 
[1]

 

I5. Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural  

                                                             

GHIDUL SOLICITANTULUI - APEL I5 - 1 
 

Apelul de finanțare I5 - 1 cuprinde: 

 Un program de finanțare, derulat timp de 2 ani, într-un sistem de fonduri 

echivalente și în parteneriat cu autoritățile locale, pentru programe 

culturale, anuale sau multianuale, implementat la nivel local, în localităț i cu o 

populație mai mică de 50.000 de locuitori.  

Datele parțiale deținute în prezent (numărul instituțiilor culturale din localitățile cu mai puțin 

de 50.000 de locuitori, numărul proiectelor și programelor culturale desfășurate, cu finanțare 

națională, în astfel de localități) indică un deficit major de ofertă culturală în mediul rural și 

în orașele mici / zonele urbane, deficitul fiind accentuat în ceea ce privește dezvoltarea 

abilităților culturale (educație prin cultură).  

Având în vedere reticența autorităților locale din aceste localități de a-și îndeplini obligațiile 

legale de finanțare a proiectelor culturale, dar și a capacității lor bugetare limitate, un 

mecanism de fonduri echivalente (matching funds) este o modalitate de a motiva și sprijini 

autoritățile locale să finanțeze proiecte și de activare a comunităților locale.  

Constituția României și politicile europene garantează accesul la cultură pentru toți cetățenii. 

Cercetările privind consumul cultural și datele existente despre infrastructura culturală, 

serviciile culturale publice (oferite de instituții de stat) și distribuția pe județe a proiectelor și 

programelor culturale ale operatorilor privați indică faptul că, în realitate, o parte 

semnificativă dintre cetățeni au acces limitat la cultură  pentru buna rațiune că: nu au cum 

ajunge fizic la ea; autoritățile locale dețin resurse limitate pentru oferirea acestor se rvicii; nu 

există forme coerente și stabile de sprijin pentru operatorii privați care să deruleze proiecte 

culturale în zone fără potențial comercial imediat. Altfel spus, pentru că o parte dintre 

cetățeni sînt prea săraci și prea departe de capitala de județ/orașele mari. 

Criterii de selecție propuse cuprind: număr / tipuri de beneficiari / participanți, beneficii 

educaționale pe termen scurt, mediu și lung, obiective educaționale, criterii artistice / de 

creativitate, criterii ecologice / bio-diversitate / natură / mediu, criterii de incluziune etc.  

Alocare bugetară: 3 mil. euro fără TVA 

Responsabil și beneficiar: Administrația Fondului Cultural Național  

Calendar: 
M - trimestrul 1 2023: Semnarea contractelor de finanțare;  

T - trimestrul 2 2024: Cel puțin 50 de localități mici în care a fost facilitat accesul la cultură.  

  

Pentru informații suplimentare ne puteți scrie la: contactpnrr@afcn.ro 

http://www.afcn-pnrr.ro/media/2757-OMC%203513%20I5-1.pdf
https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home
https://www.afcn-pnrr.ro/ghidul-solicitantului-apel-i.html
mailto:contact@afcn.ro

