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Forumul resurselor pentru organizații culturale  

Ediția I: Dezvoltarea proiectelor – bune practici Europa Creativă și surse 

de finanțare nerambursabilă 

 

5–6 decembrie 2017, București (NOD Makerspace) 

 

Rezumatul evenimentului 

 

Evenimentul organizat la începutul lunii decembrie de Biroul Europa Creativă România a avut ca 

obiectiv să ofere resurse utile și să contribuie la creșterea capacității operatorilor naționali de a 

dezvolta idei de proiecte viabile și sustenabile, atât prin recomandări aplicate și exemple de bune 

practici prezentate direct de către organizațiile beneficiare de fonduri Europa Creativă – Cultura, 

cât și prin prezentarea multitudinii de finanțări care pot fi utilizate pentru o dezvoltare 

organizațională strategică, inclusiv în dialog cu domenii de activitate conexe (educație, formare 

profesională, tineret, cetățenie europeană etc.). 

Peste 100 de persoane au participat la acestă primă ediție a Forumului, care va avea o recurență 

anuală până în 2020. 

 

Sinteza primei zile, 5 decembrie 

În prima zi, șase organizații din România au prezentat opt proiecte de cooperare culturală 

europeană finanțate prin Programul Europa Creativă – Cultura, la care participă în calitate de lider 

sau coorganizator. Ne-am bucurat să îi avem alături pe reprezentanții lor: Georgiana Vlahbei 

(Muzeul Național al Țăranului Român, București), Tamara Susoi (Teatru Odeon, București), 

Timea Berki (Fundația Transylvania Trust, Cluj-Napoca), Mihai Mitrică (Asociația Editorilor din 

România, București), Dragoș Marinoiu (Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, Râmnicu Vâlcea), 

Marina Hanganu (Teatrul George Ciprian, Buzău).  

Înainte de prezentarea studiilor de caz, pentru a seta contextul, am explicat ce înseamnă un 

proiect de cooperare Europa Creativă – Cultura și care sunt principalele condiții de participare la 

acestea. De asemenea, am trecut în revistă proiectele selectate până acum, în care sunt 

implicate organizații din România: 

 34 de operatori în 38 de proiecte de cooperare;  

 3 lideri de proiect și 31 de parteneri: 21 de instituții publice, 11 ONG-uri, 2 companii private. 

Majoritatea proiectelor la care participă România sunt de aproximativ doi ani și au solicitat 

granturi UE de circa 200.000 €. Pentru a ilustra însă și cazurile mai puțin frecvente și a facilita o 

înțelegere cât mai complexă a diversității proiectelor finanțate în care sunt implicați operatori 

români, am oferit și câteva extreme:  

 proiectul cu cel mai mic grant: Brave Kids (57.889 €); 

http://www.europa-creativa.eu/noutatic_doc_144_forumul-resurselor-pentru-organizatii-culturale-5-6-decembrie-2017-bucuresti_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
http://www.europa-creativa.eu/Files/uploads/554-Lista%20proiecte%20RO_actualizata%20octombrie%202017.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/dcb0b314-0836-42ba-8a98-97ca382a7d10
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 proiectul cu cel mai mare grant: EUBO Mobile Baroque Academy (2.000.000 €); 

 proiectul cu cea mai scurtă durată: Pop Drama (1 an, 3 luni); 

 proiectele cu cea mai lungă durată: Be SpectACTive!, EUBO Mobile Baroque Academy, 

eeemerging, Small Size (4 ani).  

În cadrul primei ediții a forumului au fost prezentate proiecte selectate în funcție de criterii 

cât mai variate. Astfel, participanții s-au putut familiariza cu inițiative provenind din mai multe 

domenii, precum: patrimoniu cultural imaterial și material, meșteșuguri, design, arhitectură, 

teatru, literatură, carte și lectură. Proiectele au dimensiuni și complexitate diferite în ceea ce 

privește tipologia și numărul partenerilor, durata perioadei de implementare și activitățile 

planificate. Totodată, acestea se află în stadii diferite de implementare sau au fost deja încheiate, 

astfel încât cei din sală au avut ocazia să descopere din mai multe perspective cum programează 

și pun în practică organizațiile lidere sau partenere obiectivele finanțării oferite prin Subprogramul 

Cultura.  

Organizațiile și proiectele prezentate au fost următoarele: 

 Fundația Transylvania Trust (Cluj-Napoca) – liderul „ARTEC – Arts, Rediscovery, Traditions, 

Eclectic, Contemporary”, un proiect european pentru reconectarea artelor şi a meseriilor 

tradiţionale. Proiectul de doi ani s-a încheiat în luna octombrie 2017 și a implicat parteneri din 

România, Franța, Ungaria și Spania. Unul dintre cele mai importante rezultate ale sale este 

realizarea unui Centru de Arte şi Meserii într-o clădire importantă de patrimoniu, Castelul 

Bánffy din Bonţida.  

 Muzeul Național al Țăranului Român (București) – liderul proiectului „Cu Tenda – Stories, 

Images and Sounds on the Move”, dedicat conservării, valorizării și promovării patrimoniului 

cultural imaterial al unor comunități și minorități culturale din România, Bulgaria, Macedonia și 

sudul Italiei. Proiectul se derulează între 2015 și 2019, iar printre rezultatele estimate se 

numără: un film etnografic și unul antropologic, o arhivă digitală, o piesă de teatru, expoziții 

itinerante și concerte.  

 Teatrul Dramatic George Ciprian (Buzău) – liderul „Tele-Encounters”, proiect demarat în 

septembrie 2017, constând într-o platformă de cercetare artistică care va explora relațiile 

familiale în contextul migrației și va contribui la dezvoltarea teleprezenței (prezență mediată 

tehnologic) ca limbaj artistic. Pe baza interviurilor cu imigranți, dar și cu familiile rămase acasă, 

organizațiile partenere din România, Spania și Portugalia vor crea un spectacol de teatru 

telematic și o expoziție de filme scurte în 360˚. 

 Teatrul Odeon (București) – partener în proiectele „Fabulamundi. Playwriting Europe - Crossing 

generations” (2015-2016) și „Fabulamundi. Playwriting Europe: Beyond borders?” (2017-

2020), alături de Teatrul Național din Târgu Mureș. Cel mai recent proiect „Fabulamundi”, 

selectat în 2017, este coordonat de un teatru din Italia și continuă inițiativa anterioară, 

propunând o cooperare între teatre, festivaluri și organizații culturale din 10 țări europene 

(Italia, Franța, Germania, Spania, România, Austria, Belgia, Marea Britanie, Polonia și Cehia), 

cu scopul de a promova dramaturgia contemporană în Europa și a oferi autorilor și artiștilor din 

domeniu oportunități de dezvoltare profesională. „Fabulamundi” se remarcă prin faptul că a 

primit de trei ori finanțare din partea UE: o dată prin Programul Cultura 2007-2013 și de două 

ori prin Programul Europa Creativă – Cultura; 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/11df4d4f-3406-4f6b-9456-847962e77a17
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/fbc1300b-97ad-4ab8-8ef8-f0cd9f5f80f6
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/effb40aa-a495-4554-8eb7-a4b0719ac53f
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/11df4d4f-3406-4f6b-9456-847962e77a17
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/3353b0a8-9025-4445-aa9b-575dfa00b84d
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/613b6554-5c8e-4100-9972-78ac9b83c2ee
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/5eab0c75-7086-495e-ac16-364e1ddc9b52
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/0531b485-951d-4778-9a93-4e91c0d295ef
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/368ec64a-8ec4-4b2e-9414-985d54dbb8a0
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/5f02fe52-9caa-4613-af80-fc2e0892cfcd
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/5f02fe52-9caa-4613-af80-fc2e0892cfcd
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/0490bc1c-57e7-4238-be8c-0b548b0523b1
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 Biblioteca Județeană Antim Ivireanul (Râmnicu Vâlcea) – partener în proiectul „Turn on 

Literature”, coordonat de Roskilde Kommune din Danemarca, care își propune să prezinte 

publicului literatură digitală nouă prin intermediul instalațiilor literare, al expozițiilor și al 

atelierelor de lucru în România, Danemarca și Norvegia. Partenerii din proiectul derulat între 

2016 și 2018 vor pune în valoare oportunitățile de dezvoltare a publicului pe care le aduce 

literatura digitală și vor regândi rolul bibliotecii în raport cu nevoile utilizatorilor într-o lume din 

ce în ce mai digitizată. Un element inovator al proiectului este proiectarea unei „maşini de 

poezie”; 

 Asociația Editorilor din România (București) – partener în două proiecte Europa Creativă – 

Cultura. Primul se numește „PUBCOOP – Strategies to a European Written Culture Preservation 

through Publishers Cooperation from Lesser Used Languages” și va consolida capacitatea 

editorilor independenți din Europa de a fi competitivi la nivel internațional și de a lucra în 

colaborare cu editori, companii și asociații de editori din alte țări europene. Proiectul este 

derulat între 2016 și 2018 cu două organizații din Spania (lider) și Letonia și va produce 

inclusiv o strategie de cooperare între asociațiile editorilor care să le ofere acestora un sprijin 

coordonat. Al doilea proiect se numește „ALDUS – European Bookfairs' Network”, este derulat 

între 2016 și 2019, cu 10 organizații din Italia (lider), România, Belgia, Lituania, Letonia, 

Portugalia și Germania, și vizează dialogul dintre editori ca premisă pentru realizarea 

proiectelor de traduceri și circulația operelor literare. 

Reprezentanții organizațiilor beneficiare au vorbit despre proiectele europene pe care le 

implementează împreună cu partenerii străini, oferind detalii despre motivația intrării în 

proiect, calitatea și relevanța parteneriatului european, asigurarea cofinanțării, 

dificultățile întâmpinate, dar și beneficiile personale și organizaționale pe care le au prin 

prisma participării la aceste acțiuni.  

Totodată, au făcut recomandări viitoriilor aplicanți cu privire la aspectele de care trebuie să 

țină cont atunci când depun și câștigă un proiect Europa Creativă – Cultura. Printre sugestiile 

oferite amintim: 

 să răspundă cu atenție obiectivelor finanțării și să integreze în proiect perspectivele tuturor 

partenerilor, astfel încât acesta să fie relevant pentru întregul consorțiu și să stimuleze 

implicarea activă a tuturor organizațiilor;  

 să identifice studii, analize sau cercetări care să susțină necesitatea proiectului și să sublinieze 

ce aduce acesta în plus față de inițiative similare; 

 să riște, să experimenteze și să inoveze în proiectele lor;  

 să își aleagă parteneri puternici, preferabil dintre cei care au experiență în derularea de 

proiecte de cooperare, și să stabilească întâlniri de cunoaștere și de negociere înainte de 

depunerea propriu-zisă a unui proiect; 

 să transforme diferenţele în puncte forte ale cooperării și ale parteneriatului; 

 să fie prevăzători, dar flexibili, să comunice în permanență cu partenerii, atât online, cât și 

direct, în cadrul cât mai multor întâlniri cu putință;  

 să monitorizeze cu regularitate derularea activităţilor și să stabilească ferm și clar, de la 

început, principalele modalități de lucru și termene-limită pentru diversele raportări; 

 să realizeze o strategie clară și coerentă de comunicare a activităților și de diseminare a 

rezultatelor. O recomandare importantă în acest sens a fost legată de atragerea și implicarea în 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/aca68a17-6ed4-456e-ad98-8b6da3abd039
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/aca68a17-6ed4-456e-ad98-8b6da3abd039
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/463a0d3b-f1fc-42d0-af50-b6748efb5a0c
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ce-project-details#project/dd7f56e1-b827-48fc-9a86-ee69c43fefe2


 
 

Biroul Europa Creativă România promovează Programul Europa Creativă al UE la nivel național și facilitează accesul operatorilor interesați la 

finanțările acestuia. Este găzduit de Unitatea de Management a Proiectului din MCIN.  

Tel. 021 316 60 61  l  www.europa-creativa.eu/cultura     

   

proiect a unor ambasadori și multiplicatori de informație care pot promova activitățile și 

rezultatele cât mai eficace și în fața unui public cât mai divers și mai numeros; 

 să înceapă pregătirea proiectului cu mult timp înainte de termenul-limită (ideal, chiar cu un an 

înainte) și să apeleze la sprijinul Biroului Europa Creativă România în dezvoltarea ideii și 

construirea aplicației.  

 

Sinteza celei de-a doua zile, 6 decembrie 

Ziua a doua a forumului a fost deschisă de Monica Drăgan, director adjunct în cadrul Unității de 

Management a Proiectului (UMP) din cadrul MCIN. În introducere au fost prezentate scopul 

evenimentului, activitatea UMP și rezultatele implementării celor două programe finanțate din 

Granturile SEE în valoare de 24,5 milioane € (PA16/RO12 „Conservarea și revitalizarea 

patrimoniului cultural și natural” și PA17/RO13 „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul 

patrimoniului cultural european”), care se vor reuni în programul PA14 „Antreprenoriat cultural, 

patrimoniu cultural și schimb cultural” începând de anul viitor.  

După introducere, au fost prezentate patru programe de finanțare europeană 

nerambursabilă:  

 Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 (cooperare culturală în regiunea Dunării); 

 Erasmus+ 2014-2020 (educație, formare, tineret și sport); 

 Europa pentru Cetățeni 2014-2020 (cetățenie europeană activă); 

 Europa Creativă 2014-2020 – Cultura (cooperare culturală europeană/ internațională).  

Toate aceste patru programe sunt dedicate cooperării la nivel european sau proiectelor cu 

dimensiune/ valoare adăugată europeană. Ele nu finanțează proiecte cu relevanță și impact strict 

la nivel local, regional sau național.  

De asemenea, toate includ printre aplicanții eligibili atât instituțiile și autoritățile publice, cât și 

organizațiile private (ONG-uri, companii private).  

Singurul program dedicat integral și exclusiv sectoarelor culturale și creative este Europa Creativă. 

Celelalte programe fie au și o axă prioritară pentru proiecte culturale (Programul Dunărea, care 

vizează nu doar patrimoniul cultural, ci și stimularea inovării și a spiritului antreprenorial, 

îmbunătățirea conectivității și sprijinirea tranziției înspre o economie cu emisii reduse de dioxid de 

carbon), fie pot fi accesibile și organizațiilor culturale dacă acestea conturează propuneri de 

proiect cu dimensiune de educație, formare profesională, tineret sau cetățenie europeană 

(Erasmus+ și Europa pentru Cetățeni). 

Programul Dunărea 2014-2020 a fost prezentat de Andreea Pena, din cadrul  MDRAPFE, 

Direcția Generală Cooperare Teritorială Europeană, Serviciul Autorități Naționale pentru Programe 

Europene.  

Aspecte esențiale ale prezentării: 

 proiectele culturale pot fi depuse în cadrul axei prioritare 2.2, „Utilizarea sustenabilă a  

patrimoniului şi resurselor naturale şi culturale”, care sprijină, printre altele, acțiuni 

legate de conservarea și utilizarea durabilă a patrimoniului cultural, îmbunătățirea cadrului și 

dezvoltarea de soluții comune și integrate pentru turismul durabil, dezvoltarea rutelor 

culturale, activități în domeniul multiculturalismului, al schimburilor culturale și al stabilirii de 

http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.erasmusplus.ro/
http://europapentrucetateni.eu/
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
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legături în domeniul industriilor creative, creșterea gradului de conștientizare cu privire la 

beneficiile diversității culturale în regiunea Dunării; 

 candidații eligibili sunt: autoritățile publice, organismele de drept public, grupările europene 

de cooperare teritorială, organizațiile internaționale sau organismele private din Austria, 

Bulgaria, Croația, Cehia, Germania, Ungaria, România, Slovenia, Slovacia, Bosnia și 

Herțegovina, Muntengru, Serbia, Moldova și Ucraina; 

 următorul apel pentru proiecte transnaționale (aprox. 50 de milioane €) va fi lansat în 

ultimul trimestru al anului 2018/ primul trimestru al anului 2019; 

 trei exemple de proiecte culturale finanțate, la care participă și operatori din România:  

o „Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube Region”; 

o „Danube Culture Platform - Creative Spaces of the 21st Century”;  

o „Networking in preserving the first world war multicultural heritage in the Danube 

countries”. 

 detalii despre program și date de contact la nivel național aici. 

Programul Erasmus+ a fost prezentat de Mariana Nițelea, din cadrul ANPCDEFP – Agenția 

Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.  

Aspecte esențiale ale prezentării: 

 programul este dedicat educației, formării profesionale, tineretului și sportului în 

perioada 2014-2020;  

 are ca beneficiari direcți persoane juridice (instituțiile de învățământ, autoritățile publice, 

companiile private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice sau private active pe 

piața muncii sau în educație, formare și tineret) și ca beneficiari indirecți persoane fizice 

(elevi, studenți, tineri, profesori, specialiști în formare profesională, lucrători de tineret etc.);  

 în funcție de tipul de organizație, candidații pot avea acces la următoarele linii de finanțare 

ale programului: mobilități de studiu/ predare/ formare ori mobilități pentru tineri, educația 

adulților sau formare profesională; parteneriate strategice; alianțe ale cunoașterii sau alianțe 

pentru competențe sectoriale; proiecte de dialog structurat – întâlniri ale tinerilor cu factorii 

de decizie. De asemenea, organizațiile candidate pot face parte din sau pot coordona consorții 

pentru proiecte de mobilitate în învățământul superior, de educație a adulților, de formare 

profesională; 

 detalii despre program și date de contact:  www.erasmusplus.ro și www.anpcdefp.ro.   

Programul Europa pentru Cetățeni 2014-2020 a fost prezentat de Gabriela Nicolau, din 

cadrul Punctului Europa pentru Cetățeni din România (UMP – MCIN).  

Aspecte esențiale ale prezentării: 

 programul este deschis autorităților locale/ regionale, asociațiilor/ federațiilor de autorități 

locale, organizațiilor societății civile, instituțiilor de învățământ și de cercetare, organizațiilor/ 

instituțiilor culturale, de tineret, asociațiilor de supraviețuitori, organizațiilor de cercetare a 

politicilor publice europene, think-tank-urilor, comitetelor de înfrățire, ș.a.; 

 are două componente principale: Memorie istorică europeană și Implicare democratică și 

participare civică, ultima susținând proiecte de înfrățire între localități, rețele de orașe 

(localități) și proiecte ale societății civile;  

 13 exemple de proiecte cu dimensiune culturală, finanțate prin diverse componente ale 

programului, la care participă organizații din România în calitate de lider sau partener:  

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/art-nouveau
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cultplatform-21
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/networld
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/networld
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-7498
http://www.erasmusplus.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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o „Promoting Active European Citizenship through Cultural Heritage”;  

o „I was citizen of Stalin town”;  

o „Musique et Totalitarismes: la musique dans les camps de concentration des régimes 

autoritaires européens du XXe siècle”;  

o „1945, Europe Année Zéro: Musique et conscience européenne”;  

o „Exil, réfugiés, musique: une mémoire européenne 1933-2017”;  

o „The Long Way to Europe”;  

o „Being a Jew”; 

o „Traditions, history and culture: bridges in Europe”;  

o „Touristic town twinning for the future of Europe”; 

o „Common European growths with Culture”;  

o „4ème Festival of Europe: l'Europe c'est vous!”;  

o „A világ Öröksége, az Örökség világa 30 – Európai Örökségek a 60 éves Unióért”; 

o „Network of cities”; 

 detalii despre program și date de contact aici.  

Programul Europa Creativă – Subprogramul Cultura (componenta „Proiecte de cooperare”) a 

fost prezentat de Bianca Floarea, din cadrul Biroului Europa Creativă România (UMP – MCIN). 

Detalii despre această finanțare găsiți pe website-ul nostru aici.  

 

Vă mulțumim pentru participare și vă așteptăm la cea de-a doua ediție a forumului!  

Pentru detalii despre activitatea noastră curentă și noutăți din sectoarele culturale și creative, vă 

invităm să ne urmăriți pe paginile noastre de Facebook și Twitter! 

http://www.transylvaniatrust.ro/index.php/en/multimedia/photogallery/promoting-active-european-citizenship-through-cultural-heritage/
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/edce64c6-8d73-455e-93b6-71334433b45b
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/6d20e4fa-4afa-462f-8723-38a1394c0413
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/55bb69a1-8a71-4a4b-9f73-d1d97bd5aed0
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/7bf8651b-eaff-4e14-b2ad-aa78baab2b85
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/4ecf0ca5-c49d-40ec-b4a3-e77f476066c2
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f653ebbe-0fa4-4b41-8aae-9f3137ed7dc2
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f77a7686-d674-4c02-90ac-59b9440ad640
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/809eb9ac-18e1-4d64-b3a9-2254daaf1049
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/f9c05928-10ce-41e8-bd15-eee0d258d362
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/1cd558ef-ecf4-45f0-afd8-211459015793
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/749ac9a4-286d-4eed-a225-34ac91e482dc
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects/efc-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/179ccaf9-97d0-41fc-8bd8-9c6f22784fa2
http://www.europapentrucetateni.eu/
http://www.europa-creativa.eu/linii-de-finantare_doc_30_proiecte-de-cooperare_pg_0.htm
https://www.facebook.com/EuropaCreativaCultura/
https://twitter.com/CED_RO_Culture

