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Prezentare generală 
 
Prezentul seminar  face parte din activităţile Asociaţiei ECUMEST de profesionalizare a 
sectorului cultural din România în cadrul proiectului „Organizarea unor sesiuni de formare 
şi perfecţionare a operatorilor culturali din România în contextul integrării în Uniunea 
Europeană” susţinut de Fondul Cultural Naţional. 
 
 
Scopul seminarului  
Scopul seminarului este de a informa şi de a participa la  îmbunătăţirea performanţei 
operatorilor culturali din România în domeniul dezvoltării şi organizării proiectelor 
culturale şi al oportunităţilor de finanţare a proiectelor culturale (atît prin accesarea unor 
programe de finanţare nerambursabilă publice sau private, cît şi dezvoltarea unor relaţii cu 
mediul de afaceri). 
 
De asemenea, seminarul urmăreşte să faciliteze o mai bună cunoaştere şi un dialog între 
operatorii culturali din România participanţi la training şi un schimb de experienţă privind 
modul de dezvoltare şi implementare a proiectelor lor. Nu în ultimul rînd, seminarul 
urmăreşte şi o evaluare mai precisă a competenţelor necesare în contextul românesc, a 
nevoilor de formare ale operatorilor culturali din România, precum şi a expertizei şi 
competenţelor existente, pe baza căreia să se poată dezvolta în viitor programe de formare 
adaptate acestor nevoi. 
 
Format 
Fiecare sesiune oferă o prezentare dinamică a tematicilor propuse, bazată pe studii de caz 
şi discuţii interactive, inclusiv activitate practică în cadrul unor grupe de lucru. Sesiunea 
finală va permite o evaluare directă a training-ului. Această ultimă sesiune va relua, de 
asemenea, subiectele care s-au dovedit a fi cele mai provocatoare, dificile şi de interes 
pentru participanţi. Materiale documentare şi resurse de informare on-line vor fi oferite 
participanţilor pentru fiecare din temele abordate (o publicaţie pe tematicile seminarului 
urmînd a fi realizată ca urmare a acestei sesiuni – vezi mai jos). 
 
Echipa de traineri este formată din: 
Aura Corbeanu, manager cultural cu o amplă experienţă în domeniu, conferenţiar 
universitar dr., susţinînd cursuri în domeniul managementului de proiect şi al dimensiunii 
sociale a activităţii culturale; Oana Radu, coordonator al unor proiecte de cooperare 
culturală regională în Europa de Est, expert în domeniul politicilor culturale; Julia 
Rowntree, expert în dezvoltarea de strategii inovatoare în favoarea domeniului artistic, 
prin implicarea sectorului civil şi de afaceri în susţinerea acestuia, conducînd campania de 
atragere de fonduri private (sponsorizare şi mecenat) la LIFT - London International Festival 
of Theatre şi fiind iniţiatorul LIFT Business Arts Forum. 
 
Grup ţintă: Sesiunea se adresează tinerilor operatori culturali activi la nivel local sau 
naţional în organizaţii culturale publice sau private, care au o minimă experienţă în 
domeniul iniţierii şi organizării de proiecte culturale. Sesiunea este deschisă unui număr de 
20 participanţi. 
 
Selecţia participanţilor se va face de către organizatori, pe baza formularului completat 
de candidaţi şi transmis ECUMEST la coordonatele de mai jos pînă la data de 17 mai 2006. 
Formularul poate fi descărcat la www.ecumest.ro. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate în 
data de 19 mai 2006. 
 
Condiţii de participare: Participarea la training a candidaţilor selectionaţi este gratuită, pe 
baza sprijinului asigurat de finanţatorii proiectului. Pentru a beneficia de sesiunea 
susţinută în limba engleză de Julia Rowntree, care presupune şi o interactivitate 
importantă, este necesară o bună cunoaştere a limbii engleze. Depunerea unei candidaturi 
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confirmă asumarea obligativităţii de a participa la întreaga sesiune de training. Precizăm că 
organizatorii acoperă exclusiv costurile seminarului şi prînzul în cele trei zile de seminar, 
cheltuielile de transport şi cazare legate de participarea la training fiind în sarcina 
participanţilor. 
 
Activităţi viitoare: O a doua sesiune de training va fi organizată în luna septembrie 2006 
avînd ca tematică „Cultura ca resursă de dezvoltare locală”. Ca urmare a acestor două 
seminare de training, ECUMEST va realiza o publicaţie de informare şi formare în domeniul 
cooperării şi managementului cultural care va include o parte din studiile de caz 
prezentate în cadrul acestor sesiuni. Publicaţia va fi disponibilă, în limba română, pînă la 
sfîrşitul anului 2006. 
 
Finanţatori: Proiectul „Organizarea unor sesiuni de formare şi perfecţionare a operatorilor 
culturali din România în contextul integrării în Uniunea Europeană” iniţiat de Asociaţia 
ECUMEST este susţinut de Fondul Cultural Naţional. Prezenta sesiune beneficiază totodată 
de sprijinul British Council România şi al Biroului de Informare al Consiliului Europei la 
Bucureşti. 
 
Contact: Pentru mai multe detalii şi pentru trimiterea dosarelor de înscriere contactaţi-o 
pe Ştefania Ferchedău, coordonator proiect, la email: stefania@ecumest.ro sau tel/fax: 021-
319 27 11. 



Sesiune de training: Managementul şi finanţarea proiectelor culturale 
Bucureşti, 25-27 mai 2006 

 

Structura şi programul sesiunii 
 
 
Joi, 25 mai, 10:00-13:00 
 
Introducere generală a seminarului 
 
Prezentarea participanţilor şi a proiectelor lor 
 
OANA RADU: Cum să dezvolţi un proiect cultural 
 
Sesiunea îşi propune să ofere participanţilor un cadru general şi exemple concrete privind 
dezvoltarea unui proiect cultural, dincolo de scrierea unei cereri de finanţare. 
• De la idee la proiect - Cum să iniţiezi, dezvolţi, prezinţi şi comunici un proiect cultural  
• Inserarea proiectului în contextul local. Analiza contextului local. Dezvoltarea unor 

relaţii, alianţe şi parteneriate. 
• Care sînt resursele necesare proiectului? Care sînt resursele culturale locale?  
• Public; comunitate; participanţi 
• Iniţiatorul şi ‘purtătorul’ unui proiect cultural 
• Cum să construieşti un buget 
 
 
Joi, 25 mai, 14:00-17:00 
JULIA ROWNTREE:  Cum să atragi fonduri private. Cum să dezvolţi o relaţie arts-
business pe termen lung. Experienţa LIFT (London International Festival of Theatre) 
 
Sesiunea susţinută de Julia Rowntree umăreşte să ofere participanţilor noi idei şi propuneri 
despre cum poate fi dezvoltată o relaţie pe termen lung cu sectorul de afaceri în domeniul 
cultural, pe baza experienţei LIFT (London International Festival of Theatre). Deşi contextul 
din Marea Britanie este sensibil diferit de contextul românesc, experienţa LIFT este 
deosebit de utilă în a propune abordări ingenioase şi a arăta în ce măsură atragerea de 
fonduri pentru un proiect cultural nu poate fi separată nici de conţinutul artistic al acestor 
proiecte şi nici de contextul societal în care ele au fost concepute. Sesiunea se va axa pe 
cele trei faze în dezvoltarea LIFT – comercială, civică, de învăţare (co-learning).  
• Atragerea de fonduri private 
• Cum se lansează o campanie de atragere de fonduri din sporsorizări 
 
 
Vineri, 26 mai, 09:30-13:00 
JULIA ROWNTREE: Cum să dezvolţi o relaţie arts-business pe termen lung. Experienţa 
LIFT (London International Festival of Theatre) 
 
• Răspunzînd unei crize civice: iniţierea unei platforme civile de către LIFT menite a pune 

în discuţie o serie de aspecte critice în Londra atît pentru sectorul cultural, cît şi pentru 
cel de afaceri. 

• Crearea Business Arts Forum de către LIFT. Nemulţumită de căile tradiţionale 
comerciale de atragere a unor sponsorizări, LIFT şi-a propus să exploreze în ce măsură 
sectorul de afaceri avea de asemenea ceva de învăţat de la domeniul artistic.  

• Atragerea sprijinului prin acţiune comercială/civică/de dialog şi învăţare 
• Cum pot fi dezvoltate asemenea relaţii şi cum pot ele deveni relevante pentru 

practicile artistice? Iniţierea unor alianţe şi platforme. Ce poate fi de interes pentru alţii? 
Ce fel de experimente pot fi dezvoltate? Care sînt organizaţiile şi persoanele care ar 
putea fi abordate? Activitate practică în grupe de lucru. 
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Vineri, 26 mai, 14:00-17:00 
OANA RADU: Oportunităţi de finanţare a proiectelor culturale – programe de 
finanţare publice sau private 
 
• O privire asupra posibilelor surse de finanţare a proiectelor realizate de organizaţiile 

culturale din România 
o Care sînt fondurile publice accesibile proiectelor culturale. Mecanisme de 

finanţare 
o Programe de finanţare ale fundaţiilor  
o Fonduri europene. Potenţialul utilizării fondurilor structurale pentru sectorul 

cultural din România 
o Cum pot fi identificate şi abordate sursele de finanţare „non-culturale” 

• Surse de informare asupra oportunităţilor de finanţare pentru proiectele culturale 
• Scrierea unei cereri de finanţare 
 
 
Sîmbătă, 27 mai, 10:00-13:00 & 14:00-15:30 
AURA CORBEANU: Managementul de proiect în domeniul artistic. Cum să 
implementezi şi să evaluezi un proiect cultural 
 
• Planul de acţiune - cum să împarţi proiectul în etape fezabile. Coordonarea activităţilor 
• Implementarea unui proiect. Negociere cu diverşii parteneri şi participanţi. 

Contractare. Comunicare. Marketing şi promovare. Managementul resurselor umane. 
Managementul financiar al proiectelor. Cum folosim banii publici? 

• Programare şi producţie 
• Evaluarea proiectelor culturale 
• Cum să construieşti o sustenabilitate financiară a proiectelor 
 
 
Sîmbătă, 27 mai, 15:45-17:00 
AURA CORBEANU & OANA RADU: Sesiune interactivă 
 
Discuţie liberă cu participarea trainerilor pe subiectele prezentate, dezbaterea unor practici 
reprezentative pentru sectorul operatorilor culturali din România, evaluarea nevoilor de 
training şi de dezvoltare profesională. Evaluare finală



 

 

Scurte prezentări ale trainerilor 
 
 
 
Aura CORBEANU este membru fondator şi director executiv al ECUMEST, ocupîndu-se de 
dezvoltarea programelor şi de managementul financiar al asociaţiei. Este deopotrivă director 
executiv al UNITER - Uniunea Teatrală din România. A absolvit Masteratul de management cultural 
de la Şcoala de Comerţ din Dijon şi este doctor în teatrologie (cu lucrarea "Teatrul şi societatea") al 
Universităţii de Artă Teatrală şi Cinematografică, Bucureşti. Predă cursuri de management cultural 
la diverse universităţi din România. Este membru în biroul director al PEJA - Pepinieres 
Europeennes pour les Jeunes Artists (Paris). 
 
Oana RADU. În calitate de director de programe al Asociaţiei ECUMEST, Oana Radu se ocupă de 
dezvoltarea şi coordonarea tuturor activităţilor asociaţiei. Este coordonator regional pentru Europa 
de sud-est al programului Policies for Culture, desfăşurat în colaborare cu Fundaţia Culturală 
Europeană din Amsterdam. Este iniţiatoare a programului ARCult, care are ca scop oferirea de 
asistenţă specializată sectorului cultural românesc (informaţie, cercetare aplicată, consultanţă) în 
domeniul politicilor şi al legislaţiei culturale. Coordonator şi editor al studiului „Funding 
opportunities for international cultural cooperation in and with South East Europe”, realizat de 
ECUMEST la solicitarea Fundaţiei Culturale Europene. A absolvit Masteratul de management 
cultural al Şcoalii de Comerţ din Dijon în cadrul Programului ECUMEST. 
 
Julia ROWNTREE.  Expert în dezvoltarea de strategii inovatoare în favoarea domeniului artistic, 
prin implicarea sectorului civil şi de afaceri în susţinerea acestuia, Julia Rowntree a condus 
campania de atragere de fonduri private (sponsorizare şi mecenat) la LIFT - London International 
Festival of Theatre (www.liftfest.org.uk) între 1986-1995. A iniţiat LIFT Business Arts Forum, al cărui 
director a fost între 1995-2005.  Forumul aduce împreună indivizi din generaţii, culturi şi domenii 
de activitate diferite pentru a asista la spectacolele internaţionale din cadrul LIFT şi a vedea cum ar 
putea continua să lucreze în domeniul lor din perspective diferite ca urmare a acestei experienţe. În 
prezent este consultant pentru diverse organizaţii, predă şi este conferenţiar invitat în numeroase 
ţări. În aprilie 2006 a publicat cartea „Changing the Performance – a Companion Guide to Arts, 
Business and Civic Engagement”.  


