
Dezbatere online:
Mecanisme de sprijin
pregătite de ARCUB
pentru sectorul cultural
independent din
București

miercuri, 17 martie,
15:00 - 17:00



Prioritățile ARCUB
pentru perioada
următoare:

Lansarea unor mecansime de sprijin pentru
sectorul cultural independent din București

Actualizarea și lansarea procesului de
implementare a Strategiei Culturale a
Bucureștiului, împreună cu Direcția
Cultură a PMB

Deschiderea instituției spre colaborare și
parteneriate cu sectorul independent, dar și
cu alte instituții publice, academice și
mediul privat



5 tipuri de mecanisme de sprijin și de finanțare
pentru sectorul cultural din București

Mecanisme de sprijin

Proiecte
realizate în

PARTENERIAT

Granturi de
sprijin pentru
cheltuieli de
funcționare -

GALERII
 

Granturi de
sprijin pentru
cheltuieli de
funcționare -
ALTE SPAȚII
CULTURALE

 

Finanțarea unor
proiecte

culturale cf.
OG 51 / 1998

BURSE de
creație



persoană fizică autorizată, întreprindere
familială, întreprindere individuală;
asociație sau fundație; 
instituție publică de cultură, altele decât
cele din subordinea PMB;
societate care derulează activități artistice,
culturale sau educaționale (CAEN
principal specific autorizat de ONRC).

Aplicanți eligibili 
Entități juridice înființate și/sau care
funcționează în condițiile legii române sau
străine, după caz, astfel:

Finanțarea unor proiecte 
culturale cf. OG 51 / 19981.

Se încadrează în liniile prioritare ale
programului de finanțare ARCUB,
stabilite în urma consultărilor;
Este realizabil în condițiile situației
pandemice.

Sesiune de selecție conform OG
51/1998

Finanțare

Proiect eligibil

Modalitatea de depunere

Tip contract



Onorarii (drept de autor și drepturi conexe,
în temeiul Legii nr. 8/1996); 
Prestări de servicii (participare în echipa de
management a proiectului, servicii de
design/concepție/grafică tipărituri,
tehnoredactare, traduceri, servicii de PR
etc.) și/sau drepturi salariale stabilite în baza
unui contract individual de muncă pe durata 

Cheltuieli eligibile
Contribuția ARCUB: maxim 90% din valoarea
proiectului, dar nu mai mult de 90.000 lei

Finanțarea unor proiecte culturale 
cf. OG 51 / 1998 1.

Închirieri de spații și aparatură tehnică; 
Cheltuieli ocazionate de cazare; 
Transport intern și internațional (inclusiv
transportul materialelor, decorurilor
etc.);

 determinată a proiectului, încheiate de către
solicitantul entitate juridică de drept privat
(PFA, ÎI, asociație, fundație, societate)
conform legii (pentru persoanele juridice de
drept public, cheltuiala cu salariile nu este
eligibilă, cf. art. 4 din OG 51/1998); 

[vezi pagina următoare]

Predictibilitate
 

Lansare:
După aprobarea bugetului

Contractare:
Sfârșit de iunie

Desfășurarea proiectelor:
iulie - decembrie 2021

(continuare)



Tipărituri (de exemplu: flyere, broșuri, afișe,
bannere etc.);
Acțiuni promoționale și de publicitate
(publicitate în presa scrisă, audiovizuală sau
online inclusiv, fără servicii de PR);
Alte cheltuieli în cadrul proiectului:
cheltuieli materiale de producție și altele
asemenea (închiriere sau realizare costume,
decoruri, simeze), cu excepția cheltuielilor
de natura obiectelor de inventar sau a
imobilizărilor corporale; 
Premii.

Finanțarea unor proiecte culturale 
cf. OG 51 / 1998 

1.

Conform Regulamentului de decontare

Ordonanța 51/1998 privind
îmbunătățirea sistemului de finanțare a
proiectelor culturale

Modalitatea de decontare

Baza legală

Predictibilitate
 

Lansare:
După aprobarea bugetului

Contractare:
Sfârșit de iunie

Desfășurarea proiectelor:
iulie - decembrie 2021(continuare)

Predictibilitate
 

Lansare:
După aprobarea bugetului

Contractare:
Sfârșit de iunie

Desfășurarea proiectelor:
iulie - decembrie 2021



Persoane fizice

Valoarea totală a proiectului nu depășește
3000 euro;
Se încadrează în liniile prioritare ale
programului de finanțare ARCUB, 
 stabilite în urma consultărilor;
Pot fi, de exemplu: proiecte comunitare
adaptate nevoilor cartierelor Bucureștiului,
proiecte educaționale, proiecte online;
Este realizabil în condițiile situației
pandemice;
Perioadă de desfășurare: 3 luni;

Aplicanți eligibili 

Proiect eligibil

BURSE de creație2.

Sesiune de selecție conform OG 51/1998

Contract de comandă

În baza unui raport de activitate

Ordonanța 51/1998 privind îmbunătățirea
sistemului de finanțare a proiectelor
culturale

Modalitatea de depunere

Tip contract

Modalitatea de plată

Baza legală



Persoana juridică de drept privat fără scop
lucrativ, având domeniul de activitate
specific; 
Aplicantul nu are datorii la bugetul de stat
sau cel local (vor prezenta certificat fiscal
cel târziu la data semnării contractului și o
declarație pe propria răspundere la
depunerea proiectului).

Parteneriat

Aplicanți eligibili 

Tip contract

Proiecte realizate în
PARTENERIAT

3.

Valoarea totală a bugetului nu depășește
100.000 lei;
Se încadrează în liniile strategice ale
activității ARCUB; 
Este realizabil în condițiile situației
pandemice.

Open call realizat trimestrial

Proiect eligibil
1.

2.

3.

Modalitatea de depunere



onorarii colaboratori, bunuri și servicii
ocazionate de derularea proiectului,
exclusiv servicii care atrag răspunderea
organizatorului principal (pază, ambulanță,
servicii de prevenire a infecției cu
COVID-19, licențe de comunicare publică
a operelor); 
cheltuielile se fac direct de către ARCUB,
în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.

Cheltuieli eligibile
Contribuția ARCUB: maxim 50% din valoarea
contractului

Proiecte realizate în
PARTENERIAT

3.

Cheltuielile se fac direct de către ARCUB,
în conformitate cu prevederile legale în
vigoare

Art. 5 din Regulamentul de Organizare și
Funcționare al ARCUB

 Modalitatea de decontare

Baza legală

(continuare)

Predictibilitate:
odată cu

aprobarea
bugetului /
trimestrial



Operatori culturali care își desfășoară
activitatea în galerii de artă la nivelul
municipiului București, în contextul
pandemiei COVID-19, în spații proprii; 
Aplicantul nu are datorii la bugetul de stat
sau la cel local (acesta va prezenta
certificatul fiscal cel târziu la data semnării
contractului și o declarație pe propria
răspundere la depunerea proiectului).

Aplicanți eligibili 

Granturi de sprijin pentru
cheltuieli de funcționare -
GALERII

4.

Este realizabil în condițiile pandemice;
Se desfășoară în cadrul galeriei.

Open call

Proiect eligibil

Modalitatea de depunere



Finanțare

Chirie spațiu, utilități aferente spațiilor,
cheltuieli ocazionate de activitatea
desfășurată în cadrul galeriilor;
Suma maximă acordată fiecărui operator
cultural este de 10.000 lei/ lună, pe o
perioadă de maxim 4 luni.

Tip contract

Cheltuieli eligibile

Granturi de sprijin pentru
cheltuieli de funcționare -
GALERII

4.

Conform regulamentului de decont
elaborat în acest sens

OUG 57/2019 - Codul Administrativ

Modalitatea de decontare

Baza legală

(continuare)

Predictibilitate:
septembrie-
decembrie

2021



Operatori culturali ce își desfășoară
activitatea în spații culturale proprii la
nivelul municipiului București, în contextul
pandemiei COVID-19;
Aplicantul nu are datorii la bugetul de stat
sau cel local (vor prezenta certificat fiscal
cel târziu la data semnării contractului și o
declarație pe propria răspundere la
depunerea proiectului).

Aplicanți eligibili 

Granturi de sprijin pentru
cheltuieli de funcționare -
ALTE SPAȚII CULTURALE

5.

Este realizabil în condițiile pandemice;
Se desfășoară în cadrul spațiului cultural.

Open call

Proiect eligibil

Modalitatea de depunere



Finanțare

Chirie spațiu, utilități aferente spațiilor,
cheltuieli ocazionate de activitatea
desfășurată în cadrul spațiilor culturale.
Suma maximă acordată fiecărui operator
cultural este de 10.000 lei/ lună

Tip contract

Cheltuieli eligibile

Granturi de sprijin pentru
cheltuieli de funcționare -
ALTE SPAȚII CULTURALE

5.

Conform regulamentului elaborat în
acest sens

OUG 57/2019 -                                      
 Codul Administrativ

Modalitatea de decontare

Baza legală

(continuare)

Predictibilitate:
septembrie-
decembrie

2021



Vă mulțumim!


