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Întâlnire #3 CULTURA ÎN EDUCAȚIE 

resurse financiare pentru dezvoltarea de activități și proiecte culturale în școli  

 

joi, 5 decembrie, 17:00-19:30, Zona D – studio Paradis Serial  
Str. Iulia Hașdeu nr. 3 (între Calea Griviței – Popa Tatu, lângă Hala Matache) 

http://zonadstudio.wordpress.com 

 

Asociația MetruCub – resurse pentru cultură a lansat în luna octombrie seria întâlnirilor CULTURA ÎN EDUCAȚIE și propune 3 

astfel de ocazii în ultimul trimestru al lui 2013. Tema generală din acest final de an este resurse pentru a aduce activități 

culturale în viața copiilor și tinerilor. Întâlnirile își propun să informeze despre oportunitățile pentru dezvoltarea unor astfel 

de activități și să faciliteze întâlnirea și schimbul de cunoștințe și experiențe dintre organizațiile culturale, artiști, practicieni 

și cercetători din zona educației. În dezvoltarea conceptului și organizarea evenimentelor MetruCub colaborează cu Centrul 

pentru Educație și Formare „Sintagma”.  

Vă invităm să participați la cea de-a treia întâlnire, care va avea loc joi 5 decembrie la 17:00 la studioul Zona D. Înscrierea 

este deschisă tuturor operatorilor culturali și artiștilor interesați să se implice în activități educaționale, precum și actorilor 

educaționali dornici de astfel de colaborări.  

Vă rugăm să ne trimiteți până miercuri 4 decembrie numele dvs. / al organizației dvs. pe adresa raluca.pop@m3culture.ro 

pentru a confirma participarea.  

Joi, 5 decembrie, ora 17:00, loc:  Zona D- studio Paradis Serial (Str. Iulia Hașdeu nr. 3, în apropiere de Hala Matache)  

RESURSE FINANCIARE PENTRU A DEZVOLTA ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE CULTURALE ÎN ȘCOLI 
 
Pentru a avea acces la informații de ultimă oră despre cele mai importante programe de granturi disponibile în perioada 
imediat următoare şi în anii care urmează, am invitat reprezentanți ai instituțiilor responsabile pentru a face scurte 
prezentări ale schemelor de finanțare pe care le promovează: 
 

 Reprezentant al Unității de Management a Proiectului, Ministerul Culturii: Programul „Promovarea diversității în 

cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”  - “Finanțarea nerambursabilă este acordată în cadrul 

asistenței puse la dispoziția României prin Granturile SEE de către statele donatoare - Norvegia, Islanda și 

Liechtenstein - și este destinată proiectelor care propun valorificarea și promovarea diversității culturale din 

România în context european.”1 

 Bianca Floarea – Punctul de Contact Cultural:  subprogramul Cultura din cadrul Programului Europa Creativă 

(2014-2020) – „Europa Creativă (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele 

programe Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus. Programul va avea trei componente 

                                                             
1 http://www.fonduri-diversitate.ro/noutati_doc_26_ump-a-lansat-programul-pa17-ro13-promovarea-diversitatii-in-
cultura-i-arta-in-cadrul-patrimoniului-cultural-european_pg_0.htm 
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distincte: Media, Cultura și o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele 

culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.”2 

 
De asemenea, pornind de la informațiile furnizate de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației 

şi Formării Profesionale, vom face o scurtă prezentare a programului Erasmus+ (2014-2020) – “program al Uniunii Europene 

pentru educație, formare, tineret şi sport, planificat să înceapă în ianuarie *…]. Programul, care se va desfăşura pe o 

perioada de şapte ani, are ca scop stimularea dezvoltării competențelor şi a capacității de inserție profesională şi sprijinirea 

modernizării sistemelor de învățământ, de formare profesională şi pentru tineret.”
3
 

 
Rolul participanților 

Întâlnirea va consta într-o serie de prezentări ale programelor de finanțare, care vor fi urmate de sesiuni de întrebări și 

răspunsuri. Participanții au ocazia să-şi împărtășească din experiența lor în derularea unor proiecte realizate cu granturi 

similare, din perspectiva dezvoltării unor parteneriate solide şi a unei colaborări care să sprijine realizarea proiectului.  

Rolul MetruCub 

MetruCub este inițiatorul discuțiilor, va modera și va documenta parcursul întâlnirilor. În ianuarie 2014 vom publica un 

raport al celor trei întâlniri desfăşurate în 2013 (10 octombrie – politici publice şi resurse instituționale, 7 noiembrie – 

colaborarea dintre şcoală şi organizația culturală/artist, 5 decembrie – resurse financiare), care va cuprinde informațiile care 

au fost transmise, cele mai importante idei discutate, fotografii și propuneri. De asemenea, toți participanții la întâlniri vor fi 

invitați să transmită un scurt bio personal sau organizațional, date de contact și o fotografie, pentru a fi incluși în materialul 

final. 

Implicarea MetruCub în sprijinirea culturii în educație 

MetruCub – resurse pentru cultură este o asociație înființată în anul 2012 cu scopul de a funcționa ca o platformă de 

întâlnire, dezbatere şi expertiză pentru profesioniştii din domeniul cultural - artistic. MetruCub îşi propune să exploreze, să 

sprijine şi să dezvolte sectorul cultural prin studii de specialitate, prin proiecte interdisciplinare şi prin crearea unui context 

în care artişti, operatori culturali, cercetători şi autorități să se poată întâlni şi comunica. Credem în rolul important al artei 

şi culturii în dezvoltarea fiecărui individ şi a societății în ansamblu şi pledăm pentru un management cultural profesionist şi 

o fundamentare obiectivă şi democratică a politicilor ce vizează domeniul cultural.  

Pornind de la experiențele și contactele avute cu diferiți actori locali și internaționali în această vară am depus o aplicație la 

Fondul ONG pentru crearea unei rețelede cultură  în educație începând cu ianuarie 2014. În acest fel, sperăm că mai multe 

organizații interesate vor putea lucra la cercetări relevante pe tema culturii în educație, vor putea face recomandări și, de  

asemenea, operatorii culturali interesați vor putea să abordeze în cunoștință de cauză școlile pentru noi inițiative.  

 
Asociatia MetruCub – resurse pentru cultură 

Web: www.m3culture.ro, E-mail: contact@m3culture.ro, Mobil: +40 744.399.767 
Adresă de corespondență: CP 44-110, Cod poștal 042350, București, România 

 
Centrul pentru Educație și Formare „Sintagma” 

Web: www.centrulsintagma.ro, E-mail: contact@centrulsintagma.ro, Mobil: +40 745097595 
Adresă de corespondență: Bld. Gării nr. 1, bl. 2, sc. B, ap. 11, Brașov, România 

                                                             
2 http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020_pg_0.htm 
3
 http://www.anpcdefp.ro/noutate.php?id=81  
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