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Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti va lansa în 
luna mai Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti afectiv” din cadrul 
Programului de finanţare 2022 destinat sectorului creativ bucureştean. 
 
Programul de finanțare „Bucureşti afectiv” 2022 își propune să finanțeze proiecte 
care creează contexte de întâlnire și reflecție, prin diferite forme artistice, pentru 
locuitorii Bucureștiului și care reimaginează orașul într-un mod mai prietenos și mai 
deschis pentru oameni. Proiectele finanțate ar trebui să țină cont de perioada 
pandemică recentă și să încurajeze interacțiunea dintre oameni, participarea activă, 
colaborarea și implicarea directă și reconectarea cu orașul și unii cu alții, în context 
artistic. 
 
Tema sesiunii de finanțare din acest an a fost inspirată de instalaţia participativă din 
cadrul „Străzilor deschise”, care a colectat, timp de o lună, dorinţele şi percepţiile 
oamenilor despre oraşul prezent şi viitor. Într-o actualitate influenţată de pandemie, 
locuitorii oraşului s-au proiectat într-un Bucureşti mai prietenos, un oraș pentru 
oameni, cu mai multe locuri de întâlnire şi conexiune, în care sentimentul de 
comunitate este mai palpabil, mai pregnant decât în prezent.  
 
Tema „Bucureşti afectiv” îşi propune să genereze aşadar o reconectare a locuitorilor 
la oraşul în care trăiesc prin cultură, o reanimare a spaţiului public prin proiecte care 
să redea oraşul oamenilor, prin proiecte interactive care să transforme trecătorii 
oraşului în participanţi la viaţa culturală a oraşului, prin proiecte interdisciplinare care 
să creeze contexte colaborative, conexiune între comunităţi şi prin proiecte 
participative care să creioneze o nouă identitate pentru oraş, un oraş în care oamenii 
se regăsesc azi mai mult decât mâine, mâine mai mult decât azi. 
 
În vederea evaluării proiectelor culturale depuse, ARCUB invită experții culturali 
să-și depună candidatura pentru poziţia de expert evaluator în cadrul Sesiunii 
de Finanţare 2022.  
 
Procesul de evaluare a proiectelor culturale se va desfășura online, conform 
calendarului sesiunii de finanțare. Prezenţa expertului în Bucureşti va fi necesară la 
şedinţele comisiilor de evaluare. Procesul de evaluare a proiectelor este o activitate 
remunerată. 
 
 
DOMENII PROGRAM „BUCUREŞTI AFECTIV” 
 
Programul „Bucureşti afectiv” se adresează proiectelor din toate domeniile artistice, 
respectiv: 



	 	

	

- Arte vizuale (film, pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, 
artă textilă, design, proiecte curatoriale, fotografie, street art); 

- Educație culturală și artă comunitară 
- Artele spectacolului (teatru, dans, muzică) 
- Patrimoniu material și patrimoniu imaterial (intervenție culturală urbană, 

arhitectură) 
- Multimedia, artă și tehnologie (Noile media, Artă digitală) 
- Proiecte interdisciplinare şi colaborative. 

 
Propunerile de programe, proiecte și acțiuni se pot derula deopotrivă în spații fizice 
și online și trebuie să fie adaptate eventualelor restricții impuse de pandemie. 
 
 
CALENDAR 
 
Candidaturile pot fi transmise până cel târziu la data de 29 aprilie 2022.  

 
Calendarul procedurii de selecţie a experţilor evaluatori: 

√ 15-29 aprilie 2022: Înscrierea online a candidaturilor; 
√ 02-06 mai 2022: Verificarea candidaturilor, evaluarea profilului experţilor și 

realizarea selecţiei; 
√ 09 mai 2022: Comunicare rezultatelor selecției finale. 

 
Nu se pot depune contestații. 
 
Calendarul* evaluării proiectelor din cadrul Sesiunii de finanţare ARCUB 2022 
Bucureşti afectiv: 

√ 30 iunie – 20 iulie 2022: Evaluarea ofertelor culturale și, după caz, solicitarea 
de clarificări și/sau informații suplimentare 

 
*Termenele comunicate pot suferi modificări. Calendarul Sesiunii de finanţare 
„Bucureşti afectiv” va fi disponibil în curând pe arcub.ro, secțiunea Finanțare. 
 
DOSARUL DE CANDIDATURĂ 
 
Dosarul de candidatură poate fi trimis până pe 29 aprilie 2022, ora 12:00: 

• prin e-mail la finantare@arcub.ro; 
• la sediul ARCUB, strada Lipscani 84-90, sector 3, Bucureşti. 

 
Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele 
documente: 

• Formularul de candidatură pentru înscrierea ca expert evaluator 
independent afișat pe site – în secțiunea Finanțare „București afectiv” 
2022 

• Curriculum vitae  
 
 
 



	 	

	

CRITERII DE ELIGIBILITATE 
 
Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 
 

ü Au competențe profesionale, artistice și/sau științifice și o activitate 
profesională și/sau artistică coerentă, consecventă și recunoscută într-unul 
dintre următoarele domenii: Arte vizuale (film, pictură, sculptură, grafică, arte 
decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale, fotografie, 
video-art, street art), Educație culturală și artă comunitară, Multimedia, Artă și 
tehnologie (Noile media, Artă digitală), Artele spectacolului (teatru, dans, 
muzică), Patrimoniu material și patrimoniu imaterial (intervenție culturală și 
urbană, arhitectură) și pot proba această experiență prin CV și/sau prin 
portofoliul de proiecte în care au fost implicați.  

ü Au experiență în scriere, implementare și evaluarea de proiecte culturale și/sau 
pot face dovada că au participat la acțiuni specifice menite să le dezvolte 
competențe de evaluator în domeniul  artistic și/sau profesional (cursuri, 
seminării, ateliere, conferințe etc.);  

 
 
Notă: 

• Evaluatorii își vor declara în scris imparțialitatea, confidențialitatea, 
echidistanţa şi competenţa în domeniul evaluării proiectelor culturale, precum 
şi lipsa conflictului de interese în legătură cu propunerile de proiect pe care 
sunt solicitați să le evalueze; 

• Evaluatorii se obligă să cunoască legislația națională privind finanțarea 
nerambursabilă a programelor şi proiectelor din fonduri naționale şi 
comunitare, cunosc strategiile şi politicile publice în domeniu, prevederile 
Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile propus de către 
autoritatea finanțatoare, pot citi un buget de proiect şi pot aplica criteriile de 
selecție specifice pentru proiectele propuse spre finanțare. 

 
 
 
 
Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 021.795.36.02/03 sau e-
mail: finantare@arcub.ro. 
  
 
 


