
 
Ghidul aplicantului 

#ADFRSurvival 
 
 
 
SCOPUL MICRO-GRANTURILOR #ADFRSURVIVAL 
 
Prima sesiune a micro-granturilor #ADFRSurvival se va desfășura între lunile aprilie și mai și are ca scop sprijinirea 
financiară pe termen scurt a artiștilor independenți din industria cinematografică, afectați de starea de urgență 
instituită în România pe fondul pandemiei de COVID-19.  
 
INFORMAȚII UTILE 
 
ADFR va acorda micro-granturi în valoare totală de 3000 EUR, împărțite în două categorii, astfel: 
 

● Talente emergente → reprezentanți ai industriei cinematografice, cu vârsta cuprinsă între 23 și 35 ani, din 
departamentele imagine, regie, scenaristică, scenografie și costume 

● Actori independenți →  actori cu vârste cuprinse între 22 și 40 ani, care au avut cel puțin o colaborare în 
cinema, în ultimele 12 luni 

Toți aplicanții trebuie să fie persoane fizice de cetățenie română și să fie liber-profesioniști (fără un contract de muncă 
pe perioadă determinată / nedeterminată). 
 
Pentru fiecare categorie, se vor acorda câte trei micro-granturi a câte 500 EURO fiecare. Perioada de înscriere a 
proiectelor este 10.04.2020 – 20.04.2020, iar formularul poate fi accesat la următorul link: 
https://forms.gle/SEdndSz3TLbu2sQp8  
 
Următoarele documente vor fi trimise printr-un e-mail la office@romfilmdevelopment.org, cu titlul 
”Documente_ADFRSurvival_NumeComplet”, care să însoțească formularul: 
 

● Scrisoare de intenție 
● Declarație pe proprie răspundere, completată, semnată și datată 
● CV datat 
● Link către showreel/ portofoliu (opțional pentru actori și scenariști) 

 
RESTRICȚII 
 
ADFR nu va accepta aplicațiile asociaților sau colectivelor, ale festivalurilor de film, universităților sau studenților, 
precum nici ale oricăror alți reprezentanți ai industriei cinematografice care nu fac parte din categoriile prezentate mai 
sus. De asemenea, nu vor fi acceptate aplicațiile de proiect – acesta este un grant de sprijin financiar pentru 
persoane fizice. 
 
Nu în ultimul rând, nu vor fi acceptate: 

● aplicațiile incomplete 
● Aplicațiile persoanelor fizice cu datorii la stat 

https://forms.gle/SEdndSz3TLbu2sQp8


● aplicațiile de orice tip de proiecte precum studențești sau comerciale, inclusiv producții cinematografice 

*sunt acceptate doar inițiativele actorilor care pot fi desfășurate online și care au ca temă supraviețuirea în 
contextul COVID-19 

 
 
 
PROCESUL DE SELECȚIE 
 
Echipa de evaluatori este formată din Laura Mușat (Fondator ADFR), Alexandra Safriuc (Curator scurtmetraje & 
Coordonator de proiecte la ADFR) și Iulia Popovici (Critic de film & teatru / Fondator „Asociația Transectorială a 
independenților din cultură”) 
 
Toate aplicațiile complete, trimise până în deadline, vor fi analizate de cei trei evaluatori în funcție de următoarele 
criterii: 
 
> informațiile oferite de documentele depuse 
> gradul de afectare al domeniului de activitate de către implementarea stării de urgență în România 
> măsura în care candidatul poate să își desfășoare activitatea prin teleworking 
> urgența nevoii unei surse de venit 
 
În cazul în care vreunul din evaluatori necesită informații suplimentare, aplicanții vor fi contactați. Beneficiarii vor fi 
anunțați pe data de 1.05.2020 pe pagina oficială de Facebook – ADFR, precum și printr-un e-mail automat trimis 
acestora. Grant-urile vor fi acordate după semnarea unui contract, dar nu mai târziu de data de 15.05.2020. 
 
CALENDAR 
 
10.04.2020 - se deschid înscrierile pentru Sesiunea I a microgrant-urilor #ADFRSurvival 
20.04.2020 - apelul de înscrieri se închide, ora 22:00 (ora locală a României) 
21.04.2020 - 30.04.2020 - etapa de evaluare a aplicațiilor primite 
01.05.2020 - se anunță beneficiarii 
04.05.2020 - 15.05.2020 - perioada de semnare a contractelor și de înmânare a microgrant-urilor 
 
 


