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Europa Creativă 2014-2020 – Subprogramul Cultura 

Finanţarea proiectelor de cooperare europeană 
 

  Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Sala V.I.Popa 
 (Bucureşti, Şos. Kiseleff nr. 28) 

8 mai 2015 
 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE 
 
Doresc să particip la (bifaţi o opţiune): 
� prima parte (sesiunea de informare generală) 
� a doua parte (atelierul de lucru) 
� ambele părţi 
Nume şi prenume 
 

 

  Funcţia dv. 
 

 

Instituţia / organizația/ compania 
 

 

Tipul de structură juridică (bifaţi o 
opţiune) 

� autoritate centrală 
� autoritate locală 
� instituţie publică 
� instituţie de cult 
� ONG (asociaţie, fundaţie) 
� S.R.L. 
� S.A. 

Adresa poştală (inclusiv codul poştal) 
 

 

Telefon, e-mail, website 
 

 

Domeniul de activitate conform Subprogramului Cultura (bifaţi una sau mai multe opţiuni) 

Artele spectacolului 
� teatru 
� muzică 
� circ 
� teatru de păpuşi 
� dans 
� operă 
� artă stradală 

 
Arte vizuale 

� pictură, desen 
� fotografie 
� arte digitale 
� grafică 
� sculptură 
� video 
 

Arhitectură 
� arhitectură 

Literatură, cărţi şi lectură 
� scriere creativă 
� editare 
� traduceri 

 
Patrimoniu cultural 

� tangibil: situri şi clădiri istorice 
� tangibil: biblioteci şi arhive 
� tangibil: muzee 
� intangibil 

 
Design şi arte decorative 

� arte decorative 
� modă 
� design grafic 
� meşteşuguri 

 
Altul (specificaţi: _________) 
 

Instituţia / organizația / compania 
dv. a mai implementat proiecte cu 
finanţare europeană? Dacă da, prin 
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ce program(e) de finanţare? 
 
Sunteţi familiarizat cu liniile de 
finanţare ale programului Europa 
Creativă – Cultura şi condiţiile de 
participare specifice? (bifaţi o variantă) 

� da, într-o mare măsură 
� da, într-o mică măsură 
� nu 

De unde aţi aflat despre Biroul Europa 
Creativă România (BEC) şi evenimentul 
acesta? (bifaţi o variantă) 
 

� website-ul BEC (www.europa-creativa.eu) 
� alt website (specificaţi:_____) 
� newsletter-ul electronic al BEC 
� pagina de Facebook EuropaCreativaCultura 
� altă sursă (specificaţi:________) 
 

 
 

Mulţumim pentru completarea formularului! 
 
 

Vă rugăm să returnaţi formularul completat până la data de 6 mai 2015, prin  
e-mail la adresa cultura@europa-creativa.eu.   

 
 

 


