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ANUNȚ 

Casa Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț în parteneriat cu Ateneul Național din Iași 

și DAC MUSIC PERFORMANCE din Norvegia, implementează proiectul „Promovarea 

culturii romilor prin artă contemporană. POVEȘTI ROM – ANTICE”, proiect finanțat prin 

Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. 

 În cadrul activității A.4. -  „Organizarea de acțiuni de capacitare și de dobândire a 

cunoștințelor din sectoarele culturale și creative prin programe de formare profesională și 

instruire non-formala”, subactivitatea A.4.3. – „Organizarea unui program de instruire la 

locul de muncă privind tendințele și oportunitățile sectoarelor culturale și creative pentru 5 

persoane de etnie romă”, un număr de 5 persoane de etnie romă care dețin un loc de muncă în 

sectoarele cultural creative vor beneficia de un program de instruire la locul de muncă în urma 

consolidării cunoștințelor și abilităților dobândite ca urmare a profesării în domeniul cultural-

creativ. Totodată, cele 5 persoane vor participa la un schimb de experiență în Norvegia, în 

cadrul subactivității A.5.2. – „Organizarea unui schimb de experiență și know-how în 

Norvegia pentru 10 persoane din echipa proiectului și cele 5 persoane de etnie romă care 

dețin un loc de muncă în sectoarele cultural-creative”. 

              Activitatea de internship se va derula în perioada 13 – 24 februarie, în cadrul 

Ateneului Național din Iași. 

              Înscrierea candidaților se va face prin depunerea dosarului personal la sediul Casei 

Culturii „Ion Creangă” Târgu Neamț sau online, pe adresa de mail 

office@povestiromantice.ro, în intervalul 06.02.2023 - 10.02.2023. Dosarele de înscriere a 

candidaților trebuie să conțină: 

- CV și documente suport privind angajarea/activarea în domeniul cultural – artistic (ex: 

Adeverință de salariat); 

- Declarație privind disponibilitatea de a participa la programul de internship si la 

schimbul de experiență și know – how în Norvegia; 

- Formular de înregistrare în grupul țintă; 
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- Declarație privind apartenența la GT; 

- Declarație privind evitarea dublei finanțări; 

- Declarație apartenență la etnia romă; 

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale; 

- Copie carte identitate. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

 

               MANAGER                                                                        MANAGER PROIECT, 

CASA CULTURII „ION CREANGĂ”,                                             ASIMINEI  IOANA 

      RUSU IONELA – LOREDANA                                                           

 


