
 

 
 

 
 

Anexa 7 

 

 

 

Parteneriate culturale 

în perioada 01.01 – 31.12.2015 

 

 
 

Nr 

crt 

Nume partener Descriere eveniment Locaţia Data 

1.  Asociaţia „ARTA nu Muşcă” O oră de muzică clasică în staţiile 

metrou pentru relaxarea călătorilor 

 

Un tren de metrou plin cu scrisori 

scrise de mână,bucurând călătorii 

cu mesajul „Du bucuria mai 

departe” 

 

În toate staţiile de 

metrou 

 

Magistrala 2 Berceni – 

Pipera 

 

 

10 -28.02.2015 

 

 

03.03.2015 

 

 

 

2.  1DER.biz Flash mob tango pe peronul staţiei 

de metrou Piaţa Unirii oferind o 

clipă de relaxare călătorilor 

Piaţa Unirii 1 08.03.2015 

21.12.2015 

3.  Reprezentanţa Comisiei Europene 

în România 

Un tren de metrou cu simboluri 

europene a circulat pe magistralele 

de metrou, 15 staţii au purtat  

numele ţărilor pe care le-au 

reprezentat 

În toate staţiile de 

metrou 

 

08.05.2015 

4.  Radio România Bucureşti FM Flash mob organizat pe peronul 

staţiei de metrou Piaţa Unirii cu 

ocazia celebrării celor 25 de ani de 

la prima emisie a postului de radio 

Piaţa Unirii 1 22.05.2015 

5.  Teatrul Masca 12 ani de parteneriat cu Metrorex 

40 de spectacole în spaţiile 

metroului. Susţinerea spectacolelor  

„Statui Vivante” 

„Gardienii se  întorc” 

Piaţa Unirii 1  

 

 

22.05.2015 

23.05.2015 

6.  Asociaţia Oamenilor Visători Ora de poezie în metrou cu tema 

„Univers în vers” 

În trenul de metrou 15.07.2015 

7.  Centrul de cercetare International 

Development Cooperation 

Expoziţie de fotografie la metrou 

cu tema “Train4AID – Prinde 

TRENdul – Proiect de 

Solidaritate”, fotografii care 

reflectă drepturile omului 

Piaţa Unirii 1 19-30.10.2015 
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8.  Televiziunea Română Filmare pentru emisiunea “Mic 

dejun cu un campion” cu scopul de 

a ilustra viaţa unui om care se 

deplasează zi de zi cu metroul 

Universitate şi 

Grozăveşti 

04.11.2015 

9.  Asociaţia Bucureştiul meu drag Expoziţii de fotografii care 

transforma spaţiului public de la 

metrou în prima galerie 

permanentă, subterană de 

fotografie a Bucureştiului 

  

„Lecturi urbane” 

 

 „Ziua Fotografiei de stradă 

2015”  

 

 

 

 

 

 

Universitate 

 

Pipera - Berceni 

 

 

 

 

 

 

03.03.2015 

 

23.11 – 11.12.2015 

 

Total parteneriate culturale: 9 
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