
 
 

REGULAMENTUL DE ACORDARE A GRANTURILOR PENTRU ARTIȘTI 
PRIN PROGRAMUL ARTISTS ROOMS 

 
 

1. Organizator: Fundația9  
 

2. Buget disponibil: 365.000 RON brut 
 

Sumele maxime acordate sunt: 
- 7.200 lei brut pentru proiecte individuale; 
- 14.400 lei brut pentru proiecte de grup. Pentru proiectele de grup, Fundația9 va încheia              

maxim 3 contracte de drepturi de autor. Vă rugăm să menționați în aplicație suma ce revine                
fiecărui artist.  
 

3. Condiții de eligibilitate: 
Pentru ca o ofertă culturală să fie eligibilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ             

următoarele condiții: 
- Să fie artist, creator, autor independent sau persoană fizică autorizată în domeniul cultural;             

Recomandăm și încurajăm să aplice pentru aceste fonduri artiștii și autorii care sunt în              
dificultate în această perioadă; 

- Oferta culturală propusă să poată fi prezentată online sub formă de: fișier video, fișier              
audio, fotografie, ilustrații, material scris; 

- Să nu aibă datorii către stat; 
- Să dețină un cont bancar nominal activ (fără popriri) în LEI prin care să poate realiza toate 

operațiunile necesare dezvoltării proiectului. 
  

4. Domenii: Se pot înscrie oferte din orice domeniu cultural sau creativ - muzică/sunet, dans,             
artele spectacolului, cinema, arte vizuale și new media, jurnalism cultural, literatură,           
transdisciplinar cu condiția ca oferta culturală propusă să poată fi prezentată online. 

 
NB : Pentru artele performative, artiștii pot propune proiecte interactive care pot fi             

prezentate publicului live, prin mijloacele de comunicare online, după termenul de livrare a             
lucrării finale (28.05.2020). 

 
5. Solicitanți: Ofertele culturale pot fi realizate de către unul sau mai mulți artiști, cu              

respectarea condițiilor de eligibilitate. Încurajăm colaborarea prin mijloacele de         
comunicare și de producție la distanță utilizând resursele și platformele existente online.            
Un artist/ un grup de artiști poate înscrie o singură ofertă culturală.  

 
6. Perioada de înscriere este 6-17 aprilie.  

 
7. Termenul limită de depunere a proiectelor : 17 aprilie, ora 12:00. 

 
8. Perioada de creație: din momentul anunțării câștigătorilor, artiștii au la dispoziție între            

14-30 zile pentru a transmite lucrarea sau conceptul (în cazul artelor performative) în             
format final către Fundația9. 

 



9. Termenul maxim de livrare a lucrării finale: 28.05.2020.  
 
 

10. Calendar: 
 
TERMEN PERIOADĂ ACTIVITATE 

12 zile  06.04-17.04.2020 
termenul de depunere a ofertelor 
culturale 

6 zile lucrătoare 17.04- 27.04.2020 
verificarea eligibilității și 
evaluarea proiectelor culturale 

1 zi lucrătoare 28.04.2020 informarea câștigătorilor 
5 zile lucrătoare 29.04-05.05.2020 semnarea contractelor 
 
În cazul în care, câștigătorul nu transmite lucrarea/ conceptul până la această dată, Fundația9 poate 
înceta unilateral contractul în baza neîndeplinirii obligațiilor asumate contractual. 
 
Sumele maxime acordate sunt : 

● 7.200 lei brut pentru proiecte individuale; 
● 14.400 lei brut pentru proiecte de grup. 

 
Sumele acordate sunt sume brute. Suma netă se va plăti după ce se vor efectua, potrivit legii în                  
vigoare la data plății, reținerile la sursă obligatorii de natura contribuțiilor sociale și a impozitului               
pe venit de 10%. Sumele vor fi acordate câștigătorilor în două tranșe egale, cea de-a doua tranșă                 
fiind condiționată de livrarea la termen a lucrării artistice pe care solicitantul s-a angajat să o                
producă. 
Pentru ofertele culturale de grup, Fundația9 va încheia maxim 3 contracte de drepturi de autor               
pentru creație artistică / proiect. 
 
Prin cedarea drepturilor de autor, artiștii transferă către Fundația9 dreptul neexclusiv de a distribui              
și de a comunica public rezultatele fondului. Artiștii câștigători sunt încurajați să distribuie,             
promoveze și să comunice lucrările rezultate cu condiția menționării sprijinului primit din partea             
Fundației9. 
 
Pentru a putea participa la concurs, solicitantul trebuie să completeze formularul online disponibil             
pe site-ul fundația9.ro și să încarce în aplicație documentele solicitate până la data și ora limită                
prevăzute în anunțul public.  
 
Aplicanții își asumă faptul că forma, etapele de dezvoltare și conținutul final al proiectului descris 
în aplicație nu pot fi schimbate decât cu consultarea în prealabil a finanțatorului. După caz, aceste 
modificări pot afecta valoarea finală a grantului acordat) 
 
Vă rugăm să ne transmiteți un teaser al lucrării finale (vizual) a.i în cazul în care oferta culturală va 
fi câștigătoare să o anunțăm pe site-ul fundației. 
 
 
 
 
 



Criterii în evaluare și selecție: 
 
Programul vizează susținerea și nu asistența artiștilor independenți, aflați în dificultate în această             
perioadă, ceea ce face ca selecția propunerilor de idei și proiecte să țină cont de conținutul artistic                 
propus. 
 
Din această perspectivă, în selecția finală, vom analiza și vom lua în considerare: 
 

1. Capacitatea de producție online și măsura în care artistul răspunde criteriului de prezentare             
online; 

2. Capacitatea de a se adresa unui public potențial din acest moment; 
 

3. Capacitatea de păstrare a calității proiectului în forma finală de prezentare ; 
4. Respectarea unor criterii de bază legate de conținutul unor fișiere video care vor fi              

disponibile pentru toate categoriile de public. Nu vor fi acceptate propuneri care au un              
conținut discriminatoriu sau instigă la ură, rasism, comportamente xenofobe. 

 
Ofertele culturale vor fi analizate de către membrii echipei executive cu participarea și consultarea 
membrilor Consiliului Director al Fundației9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formularul de concurs : 
 

1. Nume/ prenume solicitant ( persoana responsabilă pentru înscrierea aplicației care se va 
afla în comunicare directă cu finanțatorul): 

 
2.  Adresă de email:  

 
3.  Număr de telefon: 

 
4.  Oraș: 

 
5. Website de prezentare/ scurt bio al solicitantului. Vă rugăm să menționați proiectele 

relevante pentru aria tematică pentru care aplicați realizate în ultimii 3 ani. 
 

6. Titlul proiectului: 
 

7. Domeniul 
Muzică/sunet, dans, artele spectacolului, cinema, arte vizuale și new media, jurnalism           
cultural, literatură, transdisciplinar. 

 
8.  Tipul proiectului : menționați dacă este proiect individual sau proiect de grup. 

În cazul proiectelor de grup, enumerați membrii echipei, activitățile pe care le realizează             
fiecare dintre aceștia și modul în care se va realiza colaborarea utilizând resursele online.  

 
● Proiect individual 
● Proiect de grup  

 
9. Descrierea membrilor pentru proiectele de grup (se va trimite pentru fiecare dintre            

membrii echipei): 
● Scurt text de prezentare a ofertei culturale  
● Bio pentru fiecare dintre membrii proiectului 
● Website de prezentare sau link către conturile oficiale de artist găzduite de alte platforme (               

Instagram, Vimeo, Issuu etc). 
 

10. Scurta descriere a conceptului și metodele de realizare ale proiectului  
 Detaliați modul în care va fi prezentat proiectul în forma sa finală. (maxim 1200 de caractere). 
 
 

11. Forma finală a lucrării: 
Solicitanții ale căror oferte au fost declarate câștigătoare vor crea și vor produce o lucrare artistică 
care va fi livrată într-unul dintre următoarele formate video, text scris, sunet, imagine cu 
respectarea caracteristicilor tehnice de mai jos. 
Acceptăm doar oferte culturale ce vizează creația și producția de lucrări/ concepte care pot fi 
prezentate online și care prezintă următoarele caracteristici tehnice: 
 

- Galerie de imagini  (fotografii, ilustrații, grafică).  
- Fișier  de sunet : Wav, 44.100 hz.16 bit sau Mp3, durată 30-60 minute. 2 Gb (max) 



- Fișier de imagine ( video): HD 1080p, format MP4 Youtube, audio codec: AAC, sample 
rate 96khz sau 48 khz, video codec: H.264, progressive scan, high profile, 422 

- Text ficțiune sau non-ficțiune: minim 2500 de caractere. 
 

Fișierele vor fi transferate într-un fișier Google Drive pus la dispoziție de către Fundația9. 
 


