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Jocurile Francofoniei reprezintă o

competiție culturală și sportivă de

anvergură, care:

- încurajează apariția tinerelor talente

artistice francofone pe scena artistică

internațională,

 - evidențiază și pune în valoare talentul

și abilitățile tinerilor francofoni, 

- promovează originalitatea culturilor

francofone în toată diversitatea lor.
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CONTEXT

JF sunt organizate de Comitetul
Internațional al Jocurilor La
Francophonie (CIJF), un organism
subsidiar al Organizației
Internaționale a Francofoniei  (OIF)
și de Comitetul Național al
Jocurilor Francofoniei (CNJF)
numit de guvernul țării gazdă a
Jocurilor.

După Maroc în 1989, Franța în
1994, Madagascar în 1997,
Canada în 2001, Niger în 2005,
Liban în 2009, Franța în 2013 și
Coasta de Fildeș în 2017,
Republica Democrată Congo
va găzdui cea de-a 9-a ediție a
Jocurilor Francofoniei, care va
avea loc în orașul Kinshasa, în
perioada 19-28 august 2022.



Cifre
• Invitați
- 88 de state și guverne ale Francofoniei

• Participanți
- 3500 de artiști și sportivi așteptați

• Acoperire media
- sute de mii de spectatori, 

- peste 500 milioane de telespectatori,

- milioane de ascultători, cititori și utilizatori de

internet,

- peste 700 de jurnaliști.



Disciplinele incluse în programul oficial: 

Arte stradale
Hip-hop
Marionete gigant
Jonglerie cu mingea

Pictură
Sculptură/instalație
Fotografie

Cântec
Povești și povestitori
Dans

Arte vizuale Artele spectacolului

Literatură Creație digitală



CALENDARUL
SELECȚIILOR

• 15  iulie - 15 august 2021

- Trimiterea dosarelor de candidatură

conform regulamentului la adresa:

jocurilefrancofoniei2022@cultura.ro;

• 27 august

- Afișarea listelor cu artiștii preselecționați pentru etapa a

II-a, pe websitul www.cultura.ro;

• 1 - 20 septembrie 

- Audieri naționale (între juriu și artiștii preselecționați);

 • 24 septembrie 

- Afișarea listelor cu artiștii preselecționați pentru faza 

preselecțiilor internaționale;

 

• 1 - 15 noiembrie 

- Interviuri prin videoconferință între juriul internațional și 

artiștii candidați;

- Afișarea listei finale cu artiștii care vor reprezenta

România la Jocurile Francofoniei 2022, Kinshasa, RD

Congo.



R E G U L A M E N T U L
s e  p o a t e  d e s c ă r c a  a i c i

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SK2n-t1KSiTxo1EMweuu-XvzlaHv2kbU
http://www.cultura.ro/apel-pentru-depunerea-candidaturilor-jocurile-francofoniei-editia-ix
http://www.cultura.ro/apel-pentru-artisti-jocurile-francofoniei-2022-termen-limita-15-august-2021


Să ia parte la preselecțiile
naționale și internaționale
organizate on-line.
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Să cunoască limba franceză
(în cazul echipelor,
cunoașterea limbii franceze
a cel puțin unuia din
membri);

3

Mai multe info:
https://www.jeux.francophonie.org/CRITERII

Să aibă cetățenia română;
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Să aibă vârsta cuprinsă între
18-35 de ani;
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Să transmită dosarul de
candidatură până la data de
15 august 2021, la
JocurileFrancofoniei2022
@cultura.ro;
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COSTURILE DE PARTICIPARE 

SUNT SUPORTATE DE ORGANIZATORII

NAȚIONALI ȘI INTERNAȚIONALI

https://www.jeux.francophonie.org/
https://www.jeux.francophonie.org/
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O șansă unică
de a participa la o competiție
artistică de nivel înalt,

de a intra în contact cu alții artiști /
schimb de experiență,

de a căpăta noi abilități creative
prin participarea la ateliere,

de a te integra într-o rețea
internațională de artiști,

de a cunoaște alte culturi,

de a-ți valorifica talentul.



jocurilefrancofoniei2022@cultura.ro

DESCĂRCAȚI AICI FORMULARUL DE ÎNSCRIERE

http://www.cultura.ro/apel-pentru-artisti-jocurile-francofoniei-2022-termen-limita-15-august-2021

