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C.A.E.S.A.R este un think-tank al tinerei generații profesionale a 

României și o punte de legătură între noi specialiști români (atât 

din țară, cât și din străinătate) și experții români consacrați. 

 

 

C.A.E.S.A.R oferă membrilor și asociaților săi modalități concrete 

de a contribui la dezvoltarea României pe termen mediu și lung: 

proiecte cu impact social, oportunități de cercetare, de relaționare 

cu mediul de afaceri și cu cel academic, expunere și mediatizare, 

și sprijin instituțional, participând la informarea – la cele mai 

înalte standarde – a principalilor factori de decizie din sectorul 

public, privat și neguvernamental. 
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Cel de-al patrulea Colocviu C.A.E.S.A.R. s-a derulat în perioada 24-26 

octombrie 2013. „Antreprenoriatul Cultural Românesc în Țară și în 

Diaspora” a avut loc la Muzeul Satului, respectiv la Institutul Cultural 

Român (ICR) din București și a fost organizat de Liga Studenților 

Români din Străinătate (LSRS), în colaborare cu Departamentul 

Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni din cadrul 

Ministerului Afacerilor Externe. 
 

Colocviul s-a bucurat de un real succes, având ca invitați peste 50 de 

personalități și tineri experți din domeniul cultural românesc. Au onorat 

cu prezența artiști plastici, muzicieni, regizori, actori, scriitori, precum și 

experți în domeniul cultural (critici de artă, curatori), antreprenori 

interesați de domeniul cultural, dar și oficialități, precum Alteța Sa 

Regală Principele Nicolae al României, dl. Cristian David, Ministrul 

delegat pentru românii de pretutindeni, dr. Raed Arafat, Secretar de stat 

în Ministerul Sănătății, dna. Paula Popoiu, Directorul Muzeului Satului, 

actorul George Ivașcu, Directorul Teatrului Metropolis, muzicianul A.G. 

Weinberger și regizorul Toma Enache. 



Scopul colocviului a fost stabilirea unor direcții de dezvoltare pe termen 

lung a antreprenoriatului cultural românesc, în țară și în diaspora. 

Evenimentul a servit drept cadru de dialog și schimb de experiență între 

creatori de cultură, antreprenori și reprezentanți ai instituțiilor publice 

din domeniul culturii și patrimoniului național. 
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Colocviul a debutat joi, 24 octombrie, la Muzeul Satului Dimitrie 
Gusti cu discursuri susținute de dl. Cristian David, Ministru delegat 
pentru românii de pretutindeni, dna. Paula Popoiu, Directorul 
Muzeului Satului, dl. George Ivașcu, actor și Director al Teatrului 
Metropolis, precum și de către dl. Liviu Jicman, Vicepreședinte ICR. 
 

Invitații au participat la numeroase momente artistice: recitaluri de 
vioară ale artiștilor Tudor Andrei și Alexandra Tănase, precum și un 
spectacol al Teatrului de Magie. Programul cultural a continuat cu o 
vizită a Muzeului Satului, urmată de lansarea filmului „Nu sunt 
faimos, dar sunt Aromân” al regizorului Toma Enache și de 
prezentarea filmului „Secretul Coifului de Aur” al regizorului 
Andrei Chiriac. 
 

Prima zi a colocviului s-a încheiat la Palatul Elisabeta, unde a avut 
loc o recepție dedicată Ligii Studenţilor Români din Străinătate, 
găzduită de Alteța Sa Regală Principele Nicolae al României, unde 
au onorat cu prezența personalități publice precum dr. Raed Arafat 
și Excelența Sa Ambasadorul Liviu Bota. 
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A doua zi a colocviului s-a derulat la Muzeul Satului, unde 
participanții au dezbătut în două grupuri de expertiză (mediul de 
afaceri și mediul diplomatic) necesitatea îmbunătățirii cadrului 
legislativ în domeniul culturii, obținerea de finanțare, atragerea 
antreprenorilor spre domeniul cultural și vizibilitatea culturii 
românești în diaspora. Prezentările și grupurile de lucru constituie o 
bază pentru viitoare propuneri de colaborări și proiecte artistice. 
 

De asemenea, participanții s-au putut bucura de reprezentații de jazz 
ale saxofonistului Emil Bîzgă și ale trupei sale, precum și de prezentări 
ale proiectelor Fundației Sergiu Celibidache și a Muzeului Florean. 
Seara a continuat cu o sesiune informală de networking. 



Cea de-a treia zi a colocviului a debutat cu noi momente artistice, 
susținute de pianiștii Axia Marinescu și Matei Rogoz. De asemenea, 
participanții au asistat la o reprezentație de tobe, pregătită de actorul și 
master drummer-ul Orlando Petriceanu. 
 

Colocviul s-a încheiat cu prezentarea concluziilor dezbaterilor și a unor 
proiecte culturale, precum și cu o discuție despre modalități de 
promovare și de finanțare a acestora, susținută de doamna Georgiana 
Coșoveanu și un mesaj de încurajare pentru antreprenoriatul cultural 
românesc, adresat de către domnul Corneliu Vișoianu. 
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Colocviul C.A.E.S.A.R „Antreprenoriatul Cultural Românesc în Țară și 

în Diaspora” și-a propus: identificarea principalelor direcții de 

dezvoltare și promovare a culturii și antreprenoriatului cultural, atât 

în țară, cât și în diaspora, inițierea unor proiecte viabile în domeniu, cu 

impact major pe termen lung, deschiderea de oportunități pentru 

tinerii experți participanți, atât prin sprijin în dezvoltarea și 

implementarea ideilor inițiate, cât și prin vizibilitate și mediatizare. 

 

Prin activitățile experților prezenți la eveniment, proiectul a contribuit 

la valorificarea potențialului și experienței tinerilor artiști români care 

își desfășoară activitatea atât în țară, cât și peste hotare. Prin prezența 

reprezentanților principalelor instituții române din domeniul cultural, 

Colocviul a reprezentat un pas important în întărirea colaborării 

dintre tinerii artiști români din țară și din străinătate și reprezentanții 

mediului public, direct interesați în dezvoltarea domeniului cultural 

și, implicit, a antreprenoriatului cultural. 
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Impactul imediat al Colocviului C.A.E.S.A.R. „Antreprenoriatul 
Cultural Românesc în Țară și în Diaspora” asupra participanților și 
invitaților prezenți la eveniment a fost deosebit de favorabil. Atât 
tinerii experți, cât și reprezentanții instituțiilor invitate au apreciat 
calitatea prezentărilor realizate de tinerii participanți și de partenerii 
colocviului, dar și potențialul de valorificare a concluziilor ce au 
rezultat din sesiunile celor două grupuri tematice. 
 

Printre reușitele proiectului s-au numărat și inițierea unor relații de 
colaborare cu factorii de decizie din instituții guvernamentale și din 
domeniul antreprenoriatului cultural. Acestea vor servi ca factori de 
accelerare a proiectelor dezbătute și asumate de participanți. 
 

În calitate de organizator al acestui eveniment, LSRS va avea în 
continuare un rol activ de promotor și de catalizator al acestor 
proiecte. Cu sprijinul filialelor sale din întreaga lume, LSRS își va 
putea fructifica abilitatea de a susține realizarea proiectelor prin 
coagularea în jurul acestora a comunităților de studenți români de 
pretutindeni. 



LSRS a valorificat vizibilitatea deosebită de care se bucură pe 
canalele sale de comunicare online: website-ul www.lsrs.ro, blog-ul 
LSRS, Newsletter-ul LSRS (distribuit celor peste 8.000 de membri ai 
Ligii),  grupurile de social media LSRS (Facebook, LinkedIn) şi ale 
partenerilor.  
 

LSRS a lansat, de asemenea, 5 comunicate de presă, care au fost 
preluate extensiv de presa românească generalistă și de profil, 
printre care: Radio România Cultural, Radio România Internațional, 
Adevărul, Money.ro, Transilvania TV, Radio Prodiaspora, Agerpres, 
Studenție.ro, StiriONG, România Pozitivă, Evenimentul Zilei, 
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Clubul Presei 
Transatlantice, Cooperativa Urbană, Art Act Magazine, Raftul cu 
Idei, Ziarul Bursa.  
 

Proiectul a fost, de asemenea, promovat prin canalele organizațiilor 
neguvernamentale partenere, printre care Fundația Celibidache, 
Graphis 122, Arta nu mușcă, Decât o revistă, Bookletta, Elegantine, 
ArtOut. 
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„Am fost foarte bucuroasă să particip la acest colocviu, având convingerea că 
dezbaterile care au avut loc vor contribui atât la dezvoltarea mediului de 
antreprenoriat cultural, cât și la descoperirea și promovarea valorilor artistice 
românești.”, Axia Marinescu, Pianistă 

„Sunt multe neclarități și probleme în domeniul cultural în ceea ce-i privește pe 
oamenii de cultură/artiști, dar și pe cei care vor să investească în cultură. Mediul 
legislativ este tulbure și trebuie îmbunătățit. Un eveniment excepțional, LSRS este o 
familie, iar diversitatea a făcut să fie foarte plăcut.”, Tudor Andrei, Violonist 

„Mă bucur că cei din generația mea, și nu numai, încearcă să trezească conștiința 
națională spre o lume mai bună, mai educată în ceea ce privește spiritul artistic. Am 
găsit aici oameni cu suflet ce nu și-au exprimat orgoliile, ci, dimpotrivă, și-au expus 
ideile pentru a găsi soluții pentru o lume mai bună.”, Daniel Nițoi, regizor Nottara 

„Mă bucur că mă aflu aici și că s-a realizat acest eveniment important pentru viitorul 
nostru, al românilor și al tinerilor care pot fi reprezentați și pot avea o implicare activă 
în viitorul identității românești, pe care trebuie să o păstrăm originală și pură”, 
Maria Nițulescu, Artist plastic, Premiul special în Arte “Sergiu Nicolaescu” al 
LSRS 

„O inițiativă salutară, pentru că se simte nevoia unor intervenții rapide într-o 
legislație ce are câteva lacune care se resimt asupra evenimentelor culturale. Cultura 
are un mare rol în societate și ea poate oferi un sprijin real.”, Magdalena 
Ștefănescu, Impresar artistic. 
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Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) este o organizaţie 
neguvernamentală, apolitică și echidistantă, care oferă studenţilor și absolvenților români 
de peste hotare un cadru deschis de dialog și acţiune. LSRS promovează inițiativa, 
profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai României, şi 
o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al 
LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, 
civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea 
României. 
 

Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni (DPRRP) 
promovează o atitudine proactivă şi solidară în abordarea problematicii relaţiilor cu 
românii din afara frontierelor ţării şi transmite un mesaj coerent opiniei publice din 
România şi din statele în care există comunităţi româneşti. DPRRP consideră că românii 
de peste hotare sunt parte integrantă a spiritualităţii româneşti şi încurajează în 
raporturile cu aceştia un dialog deschis.  

 

CONTACT 

Adina Vințan 

Coordonator „Colocviu C.A.E.S.A.R Antreprenoriat Cultural” 

adina.vintan@caesar-romania.eu‖+40 722 697 550 
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