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Prezentare generală 
 
Prezentul seminar  face parte din programul Asociaţiei ECUMEST de profesionalizare a 
sectorului cultural din România. Scopul celor trei sesiuni este de a informa şi de a participa 
la  îmbunătăţirea performanţei operatorilor culturali din România în domeniul cooperării 
culturale, al managementului de proiect şi al oportunităţilor de finanţare a proiectelor 
culturale. Fiecare sesiune oferă o prezentare dinamică a tematicilor propuse, bazată pe  
studii de caz şi discuţii interactive. 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. 
  
Grup ţintă: sesiunea se adresează operatorilor culturali activi la nivel local sau naţional în 
organizaţii culturale publice sau private. Sesiunea este deschisă unui număr de 20 
participanţi. 
 
Selecţia participanţilor se va face de către coordonatorul seminarului, pe baza dosarului 
depus de candidaţi pînă la data de 10 ianuarie 2005. Dosarul trebuie să conţină o scurtă 
biografie a solicitantului şi o scrisoare de intenţie de maxim 2 pagini referitoare la 
proiectele profesionale şi la interesul specific pentru această sesiune de training.  
 
Echipa de traineri este coordonată de Corina Şuteu, trainer şi consultant independent pe 
plan european în domeniul managementului cultural, al cooperării internaţionale şi al 
politicilor culturale europene, şi completată de 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, şi  de Oana Radu, 
coordonator al unor proiecte de cooperare regională in Europa de Est, expert în domeniul 
politicilor culturale (vezi anexă pentru scurt cv traineri). 
 
Condiţii de participare: Participarea la training a candidaţilor selectionaţi este gratuită, pe 
baza sprijinul financiar asigurat de Fundaţia Raţiu din Marea Britanie. Depunerea unei 
candidaturi confirmă asumarea obligativităţii de a participa la întreaga sesiune de training.  
 
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. 



 

Structura şi programul sesiunii 
 
 
Ziua 1: 20 ianuarie 2006 
 
10.00-13.00, sesiune susţinută de Corina Şuteu 
Cooperarea culturală internaţională, impact asupra sectorului creativ din România 
 
Introducere generală a seminarului de training: 
• Importanţa formării în dezvoltarea profesională 
• Rolul şi recunoaşterea competenţelor 
• Cooperare culturală, mobilitate şi management de proiect 
• Finanţarea proiectelor culturale 
Cooperare culturală internaţională: 
• Cooperarea culturală internaţională şi rolul reţelelor culturale 
• Ce este cooperarea culturală (istoric şi dezvoltare) 
• Cooperarea culturală, globalizarea şi contextul postcomunist 
• Mobilitatea şi lucrul în reţea: elemente cheie pentru o cooperare de succes 
 
  
14.00-17.00, sesiune susţinută de Aura Corbeanu 
Managementul de proiect în domeniul artistic: provocări reale şi capcane imaginare  
 
• Ce este un proiect cultural 
• Cum să iniţiezi, dezvolţi, prezinţi şi comunici, cum să implementezi şi să evaluezi un 

proiect cultural 
• Posibilităţi, dificultăţi şi riscuri în „ciclul de activitate” al proiectului cultural 
• Realizarea de proiecte culturale internaţionale (merită întotdeauna?) 
• Dimensiunea socială a proiectelor artistice 

 
 
Ziua 2: 21 ianuarie 2006 
 
10.00-13.00, sesiune susţinută de Oana Radu 
Oportunităţi de finanţare a proiecte lor culturale 
 
• O privire asupra posibilelor surse de finanţare a proiectelor realizate de organizaţiile 

culturale din România 
• Un nou mecanism de finanţare: Fondul Cultural Naţional  
• Finanţatori ai proiectelor de cooperare 
• Cum pot fi identificate şi abordate sursele de finanţare „non-culturale” 
• Potenţialul utilizării fondurilor structurale UE pentru sectorul cultural din România 
• Surse de informare asupra oportunităţilor de finanţare pentru proiectele culturale 
 
 
14.00-17.00 
Seminar interactiv: Discuţie liberă cu participarea tuturor trainerilor pe subiectele 
prezentate, dezbaterea unor practici reprezentative pentru sectorul operatorilor culturali 
din România, evaluarea nevoilor de training şi de dezvoltare profesională, identificarea 
categoriilor profesionale actuale din sistemul cultural românesc. 
 
 



 

Anexă: Scurte prezentări ale trainerilor 
 
 
 
Corina ŞUTEU este expert şi consultant independent în domeniul managementului 
cultural şi al politicilor culturale europene, trainer, în prezent preşedinte al ECUMEST. A fost 
director al Departamentului de management cultural la Institute de l’homme et de la 
technolgie (Nantes). A fost preşedinte al Forumului European al Reţelelor Culturale şi timp 
de 9 ani, director al programului de masterat european în management cultural la Şcoala 
de Comert din Dijon, unde a iniţiat şi implementat programul de Masterat ECUMEST 
pentru Europa de Est. Este de asemenea iniţiator al programului Policies for Culture. 
Lucrează în mod regulat ca expert pentru diverse organizaţii culturale - Consiliul Europei, 
Open Society Foundation, Fundaţia Boekman, Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), 
IETM, ENCATC etc. Este autor de studii şi articole în domeniile de expertiză amintite şi 
predă regulat politici culturale în Franţa, România, Serbia şi alte ţări europene. Din 
februarie 2005, Corina Şuteu va ocupa funcţia de director al Institutului Cultural Român din 
New York.  
 
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. 
 


