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Pentru Cultură în Mișcare, anii 2017-2018 au fost plini de provocări 
dar și de rezultate pe măsură. În această perioadă am continuat 
să ne urmărim obiectivele, ne-am implicat și mai mult în viața 
comunității și am căutat permanent modalități prin care să ne 
dezvoltăm sau să ne îmbunătățim activitatea și modul de lucru.

Unele dintre programele anterioare au fost puse în pauză, 
altele, noi, au fost inițiate. “Conferințele Cultură în Mișcare” sau 
“Behance Portfolio Reviews” au fost, pentru moment, oprite și ne-
am concentrat atenția și eforturile financiare și logistice asupra 
proiectului Casei CiM, cel mai complex proiect în care ne-am 
implicat până acum și care presupune înființarea unui centru 
cultural propriu-zis destinat activităților Cultură în Mișcare și 
unui program nou, de rezidență artistică, primul de acest fel din 
această parte a țării.

Tot în acești ani am început să ne dezvoltăm. Am inițiat colaborări 
și parteneriate cu organizații similare din țară și din afara țării. 
Am devenit parte din rețeaua Culture Action Europe, una dintre 
cele mai mari și active rețele culturale europene și am încheiat 
parteneriate cu asociațiile care organizează evenimentele 
asociate titlului de Capitală Culturală Europeană în Timișoara și 
Debrecen.

Anii 2017-2018 au adus și o schimbare în obiectivele asociației 
noastre: am devenit mai implicați în acțiuni de advocacy și lobby 
destinate sectorului cultural inițiind sau participând la campanii 
europene sau locale de modificare a actualului cadru financiar și/
sau legislativ. Am conceput și am trimis informări, petiții, puncte 
de vedere, am participat la dezbateri, conferințe, ne-am informat 
și ne-am spus punctul de vedere atunci când am considerat că 
se impune. 

Tot în această perioada am început să căutăm noi surse de 
finanțare pentru proiectele și programele Cultură în Mișcare 
în contextul scăderii oportunităților de fundraising dar și al 
necesităților tot mai mari pe care le-am identificat.

În curând, Cultură în Mișcare va împlini un deceniu de activitate. 
Ne dorim să marcăm acest moment cu cât mai multe fapte de 
bine iar pentru aceasta va propunem să veniți alături de noi și să 
ne dați o mâna de ajutor. Împreună putem face mai mult decât 
fiecare, separat!

Dorim să le aducem mulțumiri colaboratorilor, voluntarilor, 
sponsorilor și partenerilor care s-au implicat, în orice fel, în 
ducerea la bun sfârșit a faptelor de bine pe care le-am inșiruit în 
paginile ce urmează. 

Echipa Cultură în Mișcare



În data de 9 februarie, 2017, ora 18.00, la Sala Teatrului Arcadia, 
am organizat un concert caritabil în scopul strângerii de fonduri 
necesare îngrijirii și terapiei copilului Avram Narcis David, 9 ani, 
suferind de pareză spastică și hidrocefalie. 

Narcis s-a născut la doar șase luni, a stat în incubator trei luni 
şi s-a ales cu pareză spastică şi hidrocefalie. După numeroase 
operații, pentru că starea i se agrava, în urmă cu un an și 
jumătate, tatăl l-a abandonat, pe motiv că nu doreşte să crească 
un copil cu handicap. Cum a rămas doar în grija mamei și a 
bunicii, suma de bani pentru terapie şi tratamente, depăşește, 
şi în cazul lui David, ca în alte multe cazuri, veniturile celor 
două femei care încearcă să îi ofere șansa de a se mișca un pic. 
Copilașul, încadrat cu handicap grav, ar mai avea nevoie de o 
operație la ochi, dar mama și bunica nu au cum să suporte 
financiar și această intervenție chirurgicală.

Biletele au costat 25 de lei și toate încasările au fost donate 
familiei copilului în suferință. Toți artiștii menționați și 
organizatorii implicați au participat și au muncit în mod gratuit 
la acest spectacol.
 
Au participat următorii artiști: Maria Haiduc, Maria Sidea, Corina 
Szatmari, Florica Ruja, Viorica Bradea, Antonela Ferche Butiu, 
Dana Ionela Jurjut, Feciorii Bihorului – Ionel Ban, Ciprian Mocan, 
Remus Bondar, Andrei Corb – Ioana Urs, Andrada Tulvan, 
Violetă Gherman, Andreea Chise, Adina Ciucur, Dem Andrei, 
Ansamblul De Dansuri Populare al Școlii de Arte Francisc Hubic 
,,Vetre Bihorene,, Prof. Dumitru Cora.

Concert

9 februarie 2017 / Sala Arcadia Oradea
CONCERT CARITABIL MUZICĂ POPULARĂ 



Salvează o inimă! Poate chiar a ta.

Un raport al Băncii Mondiale arată că România ocupă locul 
1 în Europa ca mortalitate a populaţiei din cauza bolilor 
cardiovasculare, cu o medie de 108.9 decese la 100.000 de 
locuitori, faţă de media UE (43.8 la 100.000 de locuitori). Bolile 
cardiovasculare reprezintă cauza numărul 1 de deces în ţara 
noastră, cu 57% din totalul deceselor înregistrate la nivel 
naţional. La fiecare 30 de minute, un român moare de infarct. 
Stopul cardiac reprezintă o urgenţă maximă, iar fiecare minut 
pierdut scade cu 10% – 20% şansele de supravieţuire. Ambulanţa 
ajunge, în medie, în 7 minute de la apelul către dispecerat. 
Practic, după aceste 7 minute, dacă nu s-a intervenit, persoana 
aflată în dificultate va deceda sau va rămâne cu sechele 
permanente. 

Ne-am propus să achiziţionăm şi să dotăm Teatrul Regina 
Maria din Oradea si Universitatea Oradea cu două defibrilatoare 
mobile, moderne, pentru a se putea interveni în timp util în caz 
de nevoie. După achiziţionare, voluntarii Serviciului Judeţean 
de Ambulanţă Bihor au pregătit, gratuit, personalul pentru a fi 
în măsură să acorde primul ajutor în caz de necesitate.

Cum am strâns banii necesari? Prin vânzarea biletelor la 
spectacolul SsssT! susţinut de actorul Şerban Borda. Spectacolul 
a avut loc în data de 17 martie 2017, de la ora 19.00, la Sala Florica 
Ungur din Oradea.

Organizator: Şerban Borda/ Teatrul de Copii, cu sprijinul 
voluntarilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor.

O campanie sprijinită de: WOAO Advertising, Cultură în Mişcare, 
DeFoto, RXP Advertising.

Eveniment

17 martie 2017 / Sala Florica Ungur Oradea
IMPLICARE CIVICĂ



De două ori pe an, Behance prezintă Săptămâna Portofoliului, 
o serie de evenimente fără precedent organizate de voluntari. 
Aceste evenimente s-au răspândit la nivel mondial, în sute de 
oraşe, cu scopul de a reuni profesioniştii din domeniul creativ. 

În 2017 Cultură în Mişcare s-a implicat în stimularea domeniului 
artelor creative şi a adus acest eveniment şi la Oradea.
În data de 12 mai 2017 ne-am întâlnit la Bodega, în Oradea, strada 
Arany Janos, nr. 7 că să bem o bere rece şi să discutăm despre 
creativi şi creativitate şi, evident, să dezbatem şi să alegem cel 
mai creativ portofoliu din cele prezentate. Fiecare participant a 
avut la dispoziţie câteva minute pentru a-şi prezenta portofoliul 
şi pentru a obţine feedback asupra celor prezentate. Discuţiile 
şi feedback-ul au fost oferite de invitaţii noştri cu experienţă în 
domeniu.

Premiul oferit pentru cel mai bun portofoliu prezentat a fost o 
licenţă de un an, gratuită, pentru Adobe Creative Cloud.
Câştigătoarea ediţiei cu numărul 11, Oradea, a fost aleasă Imola 
Sarkadi https://www.behance.net/sarkadimola
  
Juriul acestei editii a fost format din:
Vass Sándor – Head of UX and Design at www.liligo.com, 
Budapest.
Alin Mihon – Manager, Manifest Advertising, Oradea.
Andrei Gadoiu – Graphic Designer, Five Tailors, Oradea.
Nemeth Laszlo – Art Director WOAO Advertising, Oradea.
Flavius Bunoiu – Manager, WOAO Advertising, Oradea.

Eveniment

17 mai 2017 / Bodega Oradea
EVENIMENT COMUNITATEA CREATIVĂ 



Asociația Cultură în Mișcare  a organizat (la Hotel Hilton, 
Oradea, în data de 3 octombrie 2017) o dezbatere eveniment 
cu Mircea Toma. Întâlnirea a abordat două subiecte „fierbinţi” 
ale momentului:
„Referendumul “Om sau român” așteaptă votul nostru. Ne 
prezentăm? 
Nu este un răspuns simplu pentru toată lumea. Unii români 
știu deja că, se vor prezenta la vot și vor vota pentru familia 
tradițională românească. Alți români s-ar duce la vot pentru a 
ștampila un NU hotărât. Dar mai sunt unii care, deși nu sunt 
de acord cu modificarea Constituției, nu doresc, să se ducă la 
vot. Aceștia din urmă își pun întrebarea dacă e democratic să 
organizezi un referendum care limitează democrația.

Societatea post-adevăr – contribuția românească.
„Alegerile din Statele Unite și referendumul din Marea Britanie 
au convins editorii Oxford Dictionaries să acorde expresiei 
“post-truth era” titlul de “Cuvântul anului 2016”. “Soros este 
inamicul României”, “exploatarea aurului la Roșia Montană 
va îmbogăți România”   sunt câteva dintre cele mai puternice 
“false adevăruri” folosite în spațiul public autohton în ultimii ani. 
Despre rolul presei în cursa dintre adevăr și “adevărul alternativ” 
și despre șansele cetățeanului de a supraviețui minciunilor – în 
partea a doua a serii.”

Mircea Toma, PhD
A studiat psihologia la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj 
Napoca, orașul natal. A lucrat, succesiv, ca profesor la o grădiniță 
pentru copii hipoacuzici, apoi ca psiholog pentru piloți; a fost 
cercetător la Institutul de Psihologie al Academiei Române și 
psihoterapeut. Dupa 1989 a fondat o organizație – numita în 
prezent ActiveWatch – care promovează comunicarea liberă 
și responsabilă în interes public. ActiveWatch este organizație 
partener a rețelei Reporteres Sans Frontieres. Ca ziarist a produs 
mai multe programe de radio și televiziune și a publicat peste 
2000 de articole, majoritatea în Academia Cațavencu (1990 – 
2009) și Kamikaze (2010 – prezent).

Conferință

3 octombrie 2017 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKER: 
MIRCEA TOMA - PHD



De două ori pe an, Behance prezintă Săptămâna Portofoliului, 
o serie de evenimente fără precedent organizate de voluntari. 
Aceste evenimente s-au răspândit la nivel mondial, în sute de 
oraşe, cu scopul de a reuni profesioniştii din domeniul creativ. 
În 2017 Cultură în Mişcare s-a implicat în stimularea domeniului 
artelor creative şi a adus acest eveniment şi la Oradea.

În data de 27 octombrie 2017 ne-am întâlnit la Bodega, în 
Oradea, strada Arany Janos, nr. 7 că să bem o bere rece şi să 
discutăm despre creativi şi creativitate şi, evident, să dezbatem 
şi să alegem cel mai creativ portofoliu din cele prezentate. 
Fiecare participant a avut la dispoziţie câteva minute pentru 
a-şi prezenta portofoliul şi pentru a obţine feedback asupra 
celor prezentate. Discuţiile şi feedback-ul au fost oferite de 
invitaţii noştri cu experienţă în domeniu.

Premiul oferit pentru cel mai bun portofoliu prezentat a fost o 
licenţă de un an, gratuită, pentru Adobe Creative Cloud.

Câştigătorul ediţiei cu numărul 12, Oradea, a fost ales Kolcsar 
Zsolt (https://www.behance.net/kolcsarzsolt)

Juriul acestei editii a fost format din:
Dan Frînculescu, Executive Creative Director, Publicis Romania.
Bogdan Albulescu, Founder / Art Director, The 4th Floor.
Ercsei Zsolt, UI / UX designer, QUBIZ.
Nemeth Laszlo, Art Director, WOAO Advertising.

Eveniment

27 noiembrie 2017 / Bodega Oradea
EVENIMENT COMUNITATEA CREATIVĂ



Asociaţia Cultură în Mişcare a organizat (la Hotel Hilton, Oradea, 
în data de 24 noiembrie 2017) conferinţa „De la superioritatea 
naţională la protecţia rasială: Ungaria, 1900-1920” susţinută de 
Marius Turda şi Varga Attila.
Subiectul conferinţei a fost reprezentat de modul în care a evoluat 
de-a lungul timpului naţionalismul maghiar, de la faza sa culturală 
până la cea etnică generând astfel ideea de superioritate naţion-
ală. Această idee este resposabilă pentru radicalizarea relaţiei din-
tre maghiari şi restul naţionalităţilor din Imperiul Austro – Ungar şi 
a condus, în final, la decăderea dublei monarhii.
 
Speaker: Marius Turda Profesor la Școala de Istorie, Filosofie și 
Cultură de la Universitatea Oxford Brookes și Director Centre 
for Medical Humanities. Este specialist în istoria rasei, eugeniei și 
naționalismului. Este directorul fondator al Institutului Cantemir 
de la Universitatea din Oxford, un institut fondat pentru studiul 
interdisciplinar al Europei Centrale și de Est în contextul său mai 
larg european și global. De asemenea, a înființat grupul de lucru 
pentru istoria rasei și eugeniei (HRE) în 2006 la Universitatea Ox-
ford Brookes și coordonează seria de cărți CEU Studies in History 
of Medicine. Este membru al Societății Regale de Istorie.

Speaker: Attila Varga, cercetător, Institutul de Istorie „George 
Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române.
– Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filosof-
ie, Cluj-Napoca (1997-2001), licenţa 2001, specialitatea: Istorie 
modernă.
– Masterat, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Speciali-
tatea: Istorie modernă comparată (2001-2002).
– Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca (2002-2006), con-
ducător ştiinţific prof. dr. Nicolae Bocşan. Titlul tezei: Biserica, stat 
si francmasonerie in Banat si Ungaria (a doua jumatate a secolului 
al XIX-lea). Doctor în istorie, titlu acordat în 2006.
– Academia Regala Britanica din Londra si Academia Regala din 
Stockholm, istoria fracmasoneriei din Europa Centrala si de Nord 
in a doua jumatate a veacului al XIX-lea, post doctorat.

Conferință

24 noiembrie 2017 / Hotel Hilton Oradea

SPEAKERS: 
MARIUS TURDA 
Profesor la Școala de Istorie, Filosofie și Cultură de la Universitatea Oxford Brookes

ATTILA VARGA 
Cercetător la Institutul de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române



In data de 17 noiembrie 2017 v-am invitat la un spectacol  
caritabil organizat în scopul strângerii de fonduri necesare îngrijirii 
și terapiei pentru Avram Narcis David, 9 ani, suferind de pareză 
spastică și hidrocefalie, un baietel cu care soarta nu a fost blanda 
iar Cultura in Miscare s-a mai implicat si in trecut in ajutorarea sa 
prin organizarea de spectacole culturale cu scopul de a strange 
fondurile necesare ingrijirii sale.

Costul unei invitatii a fost de 25 de lei si am avut 100 de  
locuri disponibile. Toti artistii si organizatorii s-au implicat voluntar,  
gratuit, in organizarea acestui spectacol.

BUM! e o incursiune prin mintea și imaginația a doi clauni care 
vă invită să vă bucurați alături de ei, cufundați în tăcere, într-un 
spectacol simplu, însoțit de cel mai bun teatru fizic.
Ce se întâmplă când dorințele unui om singur se îndeplinesc  
subit? Propunerea este dinamică, tăcerile combină acțiuni fizice, 
comice, extreme, ca în filmele mute. Tot ce se întâmplă aici,  
gesturi mari și mici au o atmosferă și o culoare care reprezintă 
fiecare un univers minuscul.
Distribuția:
Ea – Anamaria Boruzs
El – Șerban Borda

Acest eveniment a fost sustinut de:
Teatrul de Copii, RXP, ARED, WOAO Advertising, Top Casa,  
Simbac.

Spectacol

19 noiembrie 2017 / Studio Act. Oradea
SPECTACOL CARITABIL DE TEATRU



În 11 octombrie 2017, Asociația Cultură în Mișcare a publicat un articol referitor la depozitarea necorespunzătoare 
a statuii lui Emanuil Gojdu în ștrandul Iosia din Oradea. Articolul respectiv a fost preluat și comentat pe larg atât 
de presa locală cât și de cea națională precum și de numeroși membri ai comunității locale, CIM reușind astfel să 
creeze o dezbatere și interes în jurul acestui simbol al orașului nostru. Nu suntem la primul demers de genul acesta: 
încă din anul 2015 încercăm să determinăm autoritățile locale să acorde respectul cuvenit personalității cunoscutu-
lui avocat Emanuil Gojdu și să facă demersuri pentru amenajarea unui muzeu sau a unei case memoriale.

Ca urmare a demersurilor Cultură în Mișcare, s-au sesizat și alte persoane și instituții.
În 24 octombrie 2017, deputatul Constantin Codreanu, președintele Comisiei pentru Comunitățile de Români din 
afară granițelor țării a adresat o interpelare pe această temă premierului român Mihai Tudose, Prefectului județului 
Bihor Ioan Mihaiu și Ministrului Culturii, Lucian Romașcanu.

În data de 16 noiembrie 2017, domnul deputat a și primit răspunsul solicitat. Direcția Județeană de Cultură Bihor a 
amendat Primăria cu suma de 4000 de lei. Tot prin DJC Bihor s-a solicitat Episcopiei Ortodoxe de Oradea confirmarea 
statutului de proprietar asupra casei în care s-a născut Emanuil Gojdu în vederea demarării procedurilor pentru 
declararea acesteia drept casă memorială.

În data de 3 noiembrie 2017 Cultură în Mișcare a remis Primăriei Oradea o petiție prin care atrăgeam atenția 
asupra degradării statuii și ne-am oferit ajutorul pentru relocarea acesteia, chiar dacă va fi nevoie să strângem 
suma necesară acestei operațiuni. Această petiție a rămas fără niciun răspuns din partea Primăriei Oradea. Între 
timp – conform evaluării DJC Bihor – statuia lui Emanuil Gojdu a început să se dezintegreze din cauza condițiilor 
improprii de depozitare (lipsa ureche, o parte din barbă, etc).

Tot în toamna anului 2017 am cerut părerea oradenilor despre o propunere Cultură În Mișcare. Propunerea viza 
restaurarea imobilului cunoscut public drept “Cinematograful Libertatea” din Pasajul Vulturul Negru, Oradea și 
stabilirea destinaţiei acestui spaţiu drept Centru Cultural Interdisciplinar şi realizarea unui parteneriat public 
– privat între Primăria Oradea şi operatorii culturali privaţi din oraşul nostru care să vizeze folosirea în comun a 
acestui spațiu. Consideram că o astfel de măsură – materializată prin susţinerea iniţiativei culturale private şi prin 
conjugarea eforturilor celor două tipuri de operatori culturali – poate duce, pe termen mediu şi lung, la îmbogăţirea 
ofertei culturale existente şi la stimularea creşterii consumului cultural în oraşul nostru. În această propunere am 
explicat toate avantajele și oportunitățile deschise de acest demers.

Un astfel de Centru Cultural ar putea deveni un important furnizor de cultură în Oradea, suplinind o cerere pe 
care operatorii tradiţionali nu o pot satisface (tipuri alternative de produs cultural, evenimente de dimensiuni 
reduse, experimente, etc) fie pentru că nu sunt cuprinse în programul lor obişnuit, fie pentru că ar fi ineficient de 
organizat pentru ei. În Oradea există la momentul acesta câteva zeci de ONG-uri, fundaţii, asociaţii, antreprenori, 
artişti, etc care activează în domeniul cultural aşa încât prognozăm că un astfel de Centru Cultural ar fi un punct 
de congruenţă şi sintetizare a acestei oferte culturale private ceea ce ar avea efecte benefice pentru toate părţile 
implicate (aşa zişii stakeholders).

Propunerea noastră s-a bucurat de o largă susținere din partea cetățenilor și am decis astfel depunerea ei, în mod 
oficial, la Primăria Municipiului Oradea, împreună cu semnăturile a peste 160 de oradeni care susțineau demersul. De 
asemenea, proiectul nostru a fost depus la Primăria Oradea în vederea acceptării în cadrul inițiativei municipalității 
de bugetare participativă și am înregistrat și o solicitare de organizare a unei dezbateri publice pe acest subiect. 
Toate eforturile noastre au rămas fără răspuns, Primăria Oradea refuzând orice dialog pe această temă.

Advocacy Advocacy

Emanuil Gojdu Cinematograful Libertatea



Primăria Oradea a organizat, în data de 1 februarie 2018, o 
dezbatere publică privind proiecția bugetară pentru anul 2018. 
Organizațiile nonguvernamentale din domeniul culturii au fost 
anunțate că nu vor primi niciun leu ca finanțare nerambursabilă, 
municipalitatea argumentând că este prioritară mărirea 
bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului (care 
ajungea astfel la 5 300 000 lei) dar și organizarea de manifestații 
dedicate Centenarului.
Asociația Cultură în Mișcare a făcut un apel către toți operatorii 
culturali privați din Oradea să participe la această dezbatere 
publică și să susțină în fața reprezentanților municipalității 
necesitatea introducerii în proiectul de buget pentru anul 2018 
a finanțărilor nerambursabile pentru sectorul artistic/cultural.

Măsura eliminării finanțării nerambursabile – împreună cu cea 
adoptată în anul 2016 privind mărirea chiriilor ONG-urilor – se 
adaugă celor întreprinse deja de Guvern privind finanțarea 
asociațiilor din societatea civilă (80% din firme nu mai pot 
finanța entităților non profit pentru că au devenit plătitoare 
de impozit pe venit iar ANAF a anunțat că declarațiile privind 
donarea procentului de 2% aferent impozitului anual pe 
venituri trebuie depuse personal ceea ce va îngreuna și mai 
mult finanțarea acestui sector). 
Apreciam astfel că situația operatorilor culturali privați din 
Oradea va deveni dramatică în viitorul apropiat datorită 
cheltuielilor mărite, îngreunării procesului de fundraising și 
lipsei de susținere financiară la nivel local.

Asociația Cultură în Mișcare a participat la această dezbatere 
publică și a transmis către municipalitate un punct de vedere 
cu argumente privind activitatea organizațiilor culturale din 
societatea civilă. Datele prezentate proveneau de la Institutul 
Național pentru Cercetare și Formare Culturală (singura 
instituție de genul acesta, aflată în subordinea Ministerului 
Culturii) care a întreprins un studiu menit să măsoare “vitalitatea 
culturală a orașelor din România” (studiul poate fi citit integral 
pe www.culturadata.ro). Din păcate, niciuna dintre modificările 
susținute de reprezentanții noștri nu a fost preluată în proiectul 
de buget pentru anul 2018.

Lobby

1 februarie 2018 / Primăria Oradea

DEZBATERE PUBLICĂ 
PROIECTUL DE BUGET PUBLIC 2018



În anul 2015 Primăria Oradea a demontat din Piața Unirii statuia lui 
Emanuil Gojdu cu pretextul lucrărilor întreprinse în acea vreme în zona 
centrală a orașului. Asociația Cultură în Mișcare a urmărit cu atenție 
acest subiect fiind interesată de acest simbol al comunității locale, 
insistând pentru înființarea unui muzeu sau case memoriale Emanuil 
Gojdu și pentru reamplasarea monumentului într-o zona centrală 
a municipiului. La acea vreme am primit asigurări că statuia va fi 
depozitată corespunzător și va fi amplasată, după finalizarea lucrărilor, 
tot în zona centrală a orașului. Promisiunea a rămas însă la stadiul de 
promisiune. Statuia a fost depozitată necorespunzător în aer liber, 
direct pe sol, în ștrandul termal Iosia. Anii au trecut, autoritățile au uitat 
de statuie iar aceasta a început să se degradeze din cauza umidității, 
primăria fiind chiar amendată de Direcția Județeană de Cultură cu 
suma de 4000 de lei pentru acest motiv. Asociația Cultură în Mișcare 
a depus la Primăria Oradea petiții și sesizări privind această situație, 
oferindu-ne chiar să strângem suma necesară restaurării și depozitării 
corespunzătoare a monumentului. Aceste petiții au rămas, ca de obicei, 
fără răspuns din partea municipalității.

În anul 2018, exasperați de această lipsă de reacții, am decis să atragem, 
din nou, atenția asupra acestui subiect. Am conceput un eveniment 
intitulat “Ziua mea la ștrandul Iosia” prin care am îndemnat orădenii 
să participe la sărbătorirea zilei de naștere a lui Emanuil Gojdu în 
ștrandul în care era găzduit temporar. Am conceput o grafică potrivită 
acestui eveniment și câteva pagini de Facebook cu numele lui Emanuil 
Gojdu și al câtorva dintre beneficiarii celebri ai burselor Fundației 
sale și am realizat un eveniment Facebook în cadrul căruia dădeam 
impresia că Emanuil Gojdu dialoghează cu invitații săi: Octavian 
Goga, Andrei Șaguna, Traian Vuia, Partenie Cosma, Victor Babeș, etc. 
Nu a durat mult și inițiativa a fost remarcată de presă locală care a 
urmărit cu atenție subiectul inedit. La data promisă, zeci de oradeni 
s-au prezentat la ștrandul Iosia din Oradea cu flori și tortul aniversar, 
au plătit biletele de intrare în ștrand și au mers către locul în care era 
depozitat monumentul. Unde, surpriză, nu se mai află Emanuil Gojdu. 
În timpul nopții anterioare, autoritățile locale mutaseră statuia fără 
a anunța acest lucru, dovadă fiind urmele proaspete în noroi lăsate 
de utilajele folosite în acest scop. Ulterior am aflat că fusese dusă în 
perimetrul Cetății Oradea cu o mașină de la serviciul de ridicări auto, 
primăria susținând că demersul fusese pregătit de multă vreme, fără 
nicio legătură cu acțiunea noastră. Pe parcursul anului 2018 am urmărit 
situația și am luat legătura cu sculptorul nominalizat pentru a se ocupă 
de restaurarea statuii, restaurare care a fost efectuată până la urmă. 
Statuia însă se află și la acest moment tot în Cetatea Oradea așteptând 
amplasarea într-o locație încă necunoscută.

Eveniment

9 februarie 2018 / Ștrandul Ioșia Oradea
CAMPANIE RECUPERARE ȘI RESTAURARE MONUMENT 
EMANUIL GOJDU



Începând cu luna martie a anului 2018, Asociația Cultură în Mișcare a 
devenit membru al rețelei Culture Action Europe.

CAE este o rețea europeană de organizații culturale și persoane 
individuale dedicată promovării culturii ca și condiție esențială de 
dezvoltare sustenabilă la nivel local și european. Organizația este 
formată din aproximativ 150 de membri instituționali și individuali din 
Europa oferind reprezentare pentru un număr de 80 000 de artiști, 
creatori de conținut, activiști și profesioniști în domeniul cultural. 
CAE este astfel cea mai mare organizație culturală la nivel european 
fiind văzută drept cea mai importantă resursă de expertiză culturală 
atunci când vine vorba despre politicile culturale operate de Uniunea 
Europeană.

Cultură în Mișcare era al doilea membru organizațional din România al 
acestei rețele, după Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană 
2021. Această colaborare ne oferea acces la expertiza tuturor celorlalți 
membri ai rețelei, posibilitatea de a ne implica profesional în procese 
decizionale și de a emite puncte de vedere referitoare la politicile 
culturale adoptate de Uniunea Europeană. Nu în ultimul rând, acest 
parteneriat ne deschidea un orizont vast de contacte și de posibilități 
de colaborare cu alți operatori culturali din Europa.

Cultură în Mișcare intra astfel intr-o nouă etapă de dezvoltare 
materializată prin activități de “advocacy” și “lobby cultural”. Ne-am 
propus să devenim o resursă importantă de expertiză în materie de 
management și politici culturale în speranța că, alături de proiectele 
deja demarate, vom genera progres și dezvoltare în rândul tuturor 
actorilor locali implicați în sectorul artistic și cultural.

De-a lungul anului 2018 ne-am implicat activ în campaniile CAE la nivel 
european (campania legată de stabilirea bugetului dedicat culturii 
în contextul stabilirii următorului Cadrul Financiar Multianual 2014-
2020, campania legată de prezența la vot pentru alegerile europene 
din anul 2019, scrisoare deschisă adresată europarlamentarilor români 
și ministrului Culturii, etc) și am participat la conferința Beyond the 
Obvious și la Adunarea Generală a Membrilor unde am putut vota 
pentru stabilirea noilor membri în board-ul CAE și asupra strategiei de 
dezvoltare pentru anul viitor.

Advocacy

martie 2018, Oradea / Bruxelles
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REȚEAUA CULTURE ACTION EUROPE



PARTENERIAT CAPITALE CULTURALE EUROPENE 
LAB FOR EUROPEAN PROJECT MAKING

La finalul anului 2017 am început colaborarea cu Timișoara 
2021 Capitală Culturală Europeană. Colaborarea s-a materializat 
prin acceptarea unuia dintre membrii asociației noastre în 
programul de pregătire intitulat Lab for European Project 
Making. Programul a fost inițiat de cele trei Capitale Culturale 
Europene 2020-2021: Rijeka (Croația), Timișoara (România) 
și Novi Sad (Serbia) și a fost destinat dezvoltării aptitudinilor 
profesioniștiilor care activează în scenă cultural-artistică din 
domeniul management-ului cultural, cu scopul de a construi 
un suport managerial puternic pentu viitoarele Capitale 
Europene ale Culturii. 

Programul s-a desfășurat în trei etape:
LAB 1: PUBLIC (Timișoara, România) 9-17 December 2017.:
 • angajarea audienței, participare, comunicare, 
diversificarea audienței, voluntariat, dezvoltarea comunității, 
buget participativ, consiliul audienței.

LAB 2: PRODUCTION (Novi Sad, Serbia) 14-22 April 2018:
 • event management, considerații tehnice, spații 
publice, sănătate și securitate, leadership, sustenabilitate.

LAB 3: PROGRAM // POLICY (Rijeka, Croația) 30 June – 8 July 
2018.:
 • dezvoltarea programului, dimensiunea Europeană a 
proiectelor, co-producții, bugetare, teremene, politici culturale, 
strângere de fonduri, networking.

În urma acestui curs s-au dezvoltat și alte colaborări: am 
încheiat un parteneriat cu Asociația care pregătea candidatura 
orașului Debrecen din Ungaria pentru titlul de Capitală 
Culturală Europeană în anul 2023 iar colaborarea cu Timișoara 
a fost întărită prin cooptarea membrului asociației noastre 
- Flavius Bunoiu - în echipa de evaluatori de proiecte pentru 
programul atistic desfășurat de Timișoara 2021 Capitală 
Culturală Europeană.

Training
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Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă diferitele 
organizații ce formează așa-zisa “societate civilă” este legată de 
lipsa unui spațiu adecvat în care să își desfășoare activitatea. 
Multe ONG-uri, fundații, asociații, etc „trăiesc” în spații improviza-
te, în spații închiriate de pe piață liberă sau, în cel mai bun caz, în 
spații închiriate obținute cu greu de la primării sau alte structuri 
ale statului. Noi, Cultură în Mișcare, am trecut prin aceeași situ-
ație și am decis să tranșăm această problemă în cel mai pur stil 
ardelenesc conform căruia “e bine să ai lucrul tău”. Așa se face că 
ne-am angajat în cel mai complex proiect desfășurat până acum 
de asociația noastră: Casa CiM.

Casa CiM este – la propriu – o casă pe care intenționăm să o 
transformăm într-un veritabil centru cultural pe care dorim să-l 
inaugurăm curând dacă “planetele se vor alinia corect”. Atunci 
când va fi gata, Casa CiM va fi disponibilă pentru programul de 
artiști în rezidență pe care îl plănuim împreună cu Asociațiile din 
orașele Capitale Culturale Europene Timișoara, Novi Sad și Rijeka, 
va putea fi închiriată de alte ONG-uri pentru evenimente cultura-
le, vom putea organiza tabere de creație (foto, sculptură, pictură, 
etc) și – în sezonul cald – va fi un loc lejer de întâlniri și discuții în 
cadrul unor evenimente pe care vrem să le implementăm sub for-
ma unor seri dedicate familiilor. Practic, sâmbătă după-amiaza ne 
veți putea vizita, veți putea lăsa copiii în grija unor supraveghetori 
profesioniști și vă veți putea bucura de un grătar, de socializare și 
de mini-spectacole de teatru, prezentări, expoziții, etc.

Pe parcursul anului 2018 am finalizat o mare parte din lucrările 
de renovare pe care ni le-am propus și chiar am făcut “un fel de 
inaugurare” pentru voluntarii și colaboratorii cu care am lucrat pe 
parcursul acestui an. Mai avem multe lucruri de făcut până vom 
putea spune că suntem gata să primim oaspeți în adevăratul sens 
al cuvântului dar suntem încrezători că vom putea duce la capăt 
ceea ce am promis.

Casa CiM este un proiect Cultură în Mișcare, susținut de Simbac, 
Selina, Baumit, Top Casa.

Proiect
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Pe parcursul anului 2018 am reușit să inaugurăm parțial Casa 
CiM cu primul nostru proiect pentru care am obținut finanțare 
de la Consiliul Județean Bihor prin Direcţia de Dezvoltare și 
Implementare Proiecte. Proiectul s-a numit Atelierele Creative 
Cultură în Mișcare și, ulterior, la finalul anului, a obținut premiul 
de “Cel mai bun proiect cultural” în urma voturilor publicului 
din cadrul Galei ONG-urilor din Bihor organizată de Consiliul 
Județean Bihor.

Proiectul și-a dorit familiarizarea și cointeresarea copilor în 
trei domenii de activitate artistică: pictură, teatru, sculptură/
modelaj. Pe parcursul a trei weekend-uri consecutive, traineri 
profesioniști și dedicați și-au petrecut ziua la Casa Cim 
împreună cu peste 60 de copii prin ateliere creative dedicate. 

1. Atelierul CiM de pictură – sâmbătă, 4 august 2018, 12.00 -16.00
Cine prezintă atelierul: Adela Lazăr, actrița la Teatrul Regina 
Maria din Oradea și pictoriță la Hadella Shop.

2. Atelierul CiM de teatru – sâmbătă, 11 august 2018, 12.00 -15.00
Cine prezintă atelierul: Șerban Borda, actor la Teatrul Regina 
Maria din Oradea, Teatrul de Copii Oradea.

3. Atelierul CiM de sculptură și modelaj cu lut – sâmbătă, 18 
august 2018, 12.00 -16.00
Cine prezintă atelierul: Andreea Ianoși, absolventă Facultatea 
de Arte Plastice și Design, Timișoara.

Proiectul a fost unul de mică amploare, Asociația Cultură în 
Mișcare dorind să-și testeze funcționalitatea și capacitatea 
logistică de a gestiona evenimente publice în cadrul Casei CiM 
pe care ne propunem să o definitivăm și să o dăm în folosință 
cât mai curând dar, spre surpriza noastră, reacția publicului a 
fost una mai mult decât încurajatoare ceea ce ne determină să 
gândim și pentru viitor alte inițiative similare.

Proiect

august 2018 / Casa CIM Parhida
ATELIERELE CREATIVE CULTURĂ ÎN MIȘCARE 



Ca o continuare firească a acțiunilor de advocacy și lobby pe 
care ni le-am propus, Asociația Cultură în Mișcare a inițiat, la 
finalul anului 2018, un nou proiect adresat comunității artistice 
și culturale din Oradea: înființarea primului grup de lucru 
(think tank) cultural orădean care să aibă ca obiect principal 
de activitate analizarea mediului cultural orădean, organizarea 
de dezbateri relevante, conceperea de planuri și proiecte care 
să ajute comunitatea artistică și creativă din Oradea, facilitarea 
accesului la resurse de know-how și asistență de specialitate 
în scopul profesionalizării și dezvoltării managementului și 
antreprenoriatului cultural din orașul nostru.

Think tank-ul orădean se adresează tuturor persoanelor 
interesate de mediul cultural orădean, indiferent de 
implicarea directă sau indirectă a acestora în organisme cu 
personalitate juridică. Prin această inițiativă am dorit să punem 
în comun resursele asociației noastre cu resursele (de timp, 
de disponibilitate, financiare, etc) altor operatori culturali și/
sau persoane interesate în scopul diversificării și creșterii 
consumului cultural din orașul nostru. 

Asociația Cultură în Mișcare consideră că este nevoie de 
conjugarea eforturilor diferiților actori din piața culturală 
orădeană pentru a obține rezultate relevante și că planurile 
îndrăznețe au nevoie de resurse multiple de care, fiecare dintre 
noi, luat separat, nu dispune. Acesta este motivul pentru care 
am făcut un apel către artiști, manageri culturali, operatori 
culturali independenți sau instituționalizați, privați sau publici 
și, în general orice persoană interesată sau dispusă să se 
implice, să ne contacteze și să participe la întâlnirile dedicată 
acestei inițiative.

Prima întâlnire a avut loc în dată de 14 noiembrie 2018, ora 
18.00, la cafeneaua Columbus (Pasajul Vulturul Negru, Oradea).

Think Tank
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