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Obiectivele proiectului 
-Sprijinirea creativităţii prin schimb de experienţă, bune practici 
şi activităţi comune în rândul artiştilor, grupărilor şi asociaţiilor 
artistice, operatorilor culturali, cercetătorilor, entităţilor de pro-
fil şi societăţii civile, instituţiilor educative şi publicului general, 
provenit din diferite ţări şi tradiţii culturale diverse, incluzând 
aici şi schimburile dintre generaţii. 

-Promovarea explorării culturale în cadrul grupurilor ţintă, 
încurajarea dezvoltării moştenirii culturale a Europei. 

-Dezvoltarea unor metodologii comune de formare pentru 
grupuri specifice (copii, tineri şi adulţi) care promovează 
creativitatea, ca şi aptitudine pentru dezvoltarea personală. 

-Stabilirea unui sistem permanent şi profesional de mobilitate, 
schimburi şi experienţe comune de muncă  între artişti şi 
managerii culturali. 



Activitățile proiectului 
 

•Proiectul a oferit pentru 12 artiști din județul Harghita 
oportunitatea de a prezenta creațiile în diferite orașe europene, 
precum și de a participa la programe de rezidențiat 
internațional pentru artiști.  

•În anul 2013 Consiliul Județean Harghita a organizat, în cadrul 
proiectului, o conferință internațională culturală cu titlul 
“Dezvoltarea creativității artistice în orașele europene. Noi 
orientări de dezvoltare în timpul recesiunii economice”. 
 

•În 2014, în perioada 3 octombrie – 30 noiembrie am organizat 
expoziția internațională CreArt intitulată White Noise, Black 
Words, în trei locații: Galeria de Artă a Consiliului Județean 
Harghita, Galeria din strada Kossuth și Galeria PAL Art Gallery. 



Activitățile proiectului 
 

•În fiecare an am organizat Ziua Creativității Europene în cadrul 
cărora au avut loc activități de pictură, workshop-uri pentru 
elevii și studenții de la profilul arte plastice. Rezultatele acestor 
activități sunt creațiile care formează materialele celor  9 
expoziții. 

•În cadrul atelierelor de creație au lucrat în total 200 artiști 
plastici, elevi și studenți. În cadrul Zilei Creativității Europene am 
organizat numeroase expoziții, un program de educație artistică, 
precum și două activități de încondeiere de ouă, cu participarea 
elevilor din școli generale.  

•Creațiile realizate în cadrul proiectului CreArt au fost expuse la 
Sânmartin, Corund, Cârța, Căpâlnița, Cristuru-Secuiesc, Ciumani, 
Miercurea Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni și Bruxelles. 



Informații despre proiect 
•   Finanțatorul proiectului: 

Programul Cultura 2007-2013 al Uniunii Europene. 
 

• Partenerul principal: 

Fundación Municipal de Cultura, Ayuntamiento de Valladolid – 
Spania 
 

• Perioada proiectului:  

mai 2012 – aprilie 2017  
 

Bugetul proiectului: 

• Bugetul total pentru Consiliul Județean Harghita: 212.623 euro 

•Graduld e finanțare: 50% contribuție proprie 

 




