
 
NR. 88/25.03.2021 

ANUNȚ  

SELECȚIE MENTORI 

 

FUNDAȚIA AMFITEATRU, promotor în cadrul proiectului „Diversity in Arts. Learning 
Opportunities & Growth – DIALOG”, finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021, în cadrul 
programului RO-CULTURA, vom derula un program de mentorat pentru angajații proiectului, cu 
scopul de a asigura transfer de know-how în următoarele domenii:  

A) Organizare festivaluri de arte performative, producție de spectacol, impresariat și 

valorificare spectacole artistice – serviciile de mentorat vor avea o durată totală de  50 de ore 

pentru angajații proiectului (manager de proiect, asistent de proiect și director de festival). Se 

vor avea în vedere: 

a) dezvoltarea cunoștințelor privind organizarea unui festival de arte performative;  

b) dezvoltarea cunoștințelor privind producția unui spectacol;  

c) dezvoltarea cunoștințelor privind impresariatul și valorificarea ulterioară a spectacolului 

produs;   

B) Comunicarea și promovarea unui produs cultural de tip festival, community engagement on- 

line, parteneriate pentru dezvoltarea unui produs cultural - serviciile de mentorat vor avea o 

durată totală de 50 de ore pentru angajații proiectului (manager de proiect, asistent de proiect și 

director de festival). Se vor avea în vedere: 

a) dezvoltarea cunoștințelor privind comunicarea și promovarea unui produs cultural de tip 

festival de teatru/ arte performative; dezvoltarea cunoștințelor despre community 

engagement în on-line;  

b) dezvoltarea cunoștințelor privind PR și promovarea în presă a produselor culturale; 

dezvoltarea cunoștințelor privind utilizarea instrumentelor on-line statistice de tip google 

analytics;  

c) dezvoltarea cunoștințelor privind utilizarea instrumentelor on-line de promovare precum 

Facebook ads și Google ads;  

d) dezvoltarea cunoștințelor privind dezvoltarea de parteneriate în vederea dezvoltării 

produsului cultural;  

e) și altele considerate relevante.  



 
C) Organizare festivaluri de arte vizuale, dezvoltare de acțiuni culturale specific fotografiei - 

serviciile de mentorat vor avea o durată totală de  50 de ore pentru echipă (manager de proiect, 

asistent de proiect, 3 fotografi). Se vor avea în vedere: 

a) dezvoltarea cunoștințelor privind organizarea unui festival de arte vizuale;  

b) dezvoltarea cunoștințelor privind dezvoltarea acțiunilor culturale specifice fotografiei.  
D) Dezvoltarea și comunicare evenimentelor de vânzare de fotografie, internaționalizare - 

serviciile de mentorat vor avea o durată totală de  50 de ore pentru echipă (manager de proiect, 

asistent de proiect, 3 fotografi). Se vor avea în vedere: 

a) dezvoltarea cunoștințelor privind organizarea și comunicarea evenimentelor de tip 
print sale;  
b) dezvoltarea cunoștințelor despre community engagement în on-line;  

c) dezvoltarea cunoștințelor privind PR și promovarea în presă a produselor culturale pe 

specificul fotografiei;  

d) dezvoltarea cunoștințelor privind dezvoltarea de parteneriate în vederea dezvoltării 

produsului cultural;  

e) dezvoltarea cunoștințelor privind internaționalizarea;  

f) altele considerate relevante. 

 
Persoanele interesate sunt invitate să depună până în data 30 Martie 2021 oferte care să conțină 
cel puțin: 

• Domeniul pentru care oferă servicii de mentorat, cu indicarea experienței 
relevante; 

• Prețul pentru serviciile ofertate; 
• Date de contact. 

Oferta va fi depusă în original la biroul de implementare al proiectului, situat în strada Popa Tatu 
nr. 68, sector 1, București. Pentru informații suplimentare vă rugăm să o contactați pe Diana 
Manea (manager proiect) telefonic la numărul 0786 344 667 sau pe e-mail la diana@caleido.ro. 
Persoanele selectate vor fi contactate până pe 1 aprilie 2021.  
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