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București, 30 August 2021 

Save or Cancel 
  
 
 

Street Art București 

REGULAMENT 
APEL DESCHIS PENTRU INTERVENȚII ARTISTICE 

 
Capitolul 1. Despre apel 
Art. 1. Apelul deschis pentru intervenții artistice în spațiul public este organizat de Save or 

Cancel Production SRL, în cadrul proiectului cultural “Street Art București”, co-finant ̦at de 
Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului Bucures ̦ti – Oras ̧ deschis 2021. 

Art. 2. Obiectivul apelului este identificarea a trei intervenții artistice pentru spațiul public 
din București.  

Art. 4. Participarea la apel implică prezența artistelor/știlor sau grupului în București, în 
perioada de implementare a intervențiilor artistice premiate, astfel încât acestea să fie 
instalate în datele de 25 Septembrie, 2 Octombrie și 9 Octombrie. 

 

Capitolul 2. Eligibilitate: participante/ți și idei 
Art. 1. Apelul este public, deschis către orice persoană fizică sau grup de persoane fizice, 

rezidentă/te a/ale Municipiului București. 

Art. 2. Nu pot participa în acest apel deschis angajații Save or Cancel, ArCub, PMB, sau ai 
partenerilor programului cultural, și nici rudele acestora de gradul I. 

Art. 3. Participantele/ții pot înscrie maximum trei propuneri în acest apel deschis, câte una 
pentru fiecare spațiu, astfel: 

Filiala George Coșbuc a Bibliotecii Metropolitane București 

Adresa: str. Radului, nr. 40, sector 4, București 

Data instalare: 25 Septembrie 2021 

Temă: intervenția, realizată pe calcan, inspiră curiozitate pentru lectură și promovează rolul 
bibliotecilor publice, care funcționează ca poli culturali în cartiere. 

Cerințe: maxim o propunere de intervenție artistică temporară, care va fi realizată în spațiul 
exterior al Filialei George Coșbuc a Bibliotecii Metropolitane București, sub formă de 
panouri pictate pe calcan. 

Link imagini, dimensiuni și inspirație: http://gofile.me/3psL2/Z72DEBYaw  

 

The Institute - Combinatul Fondului Plastic 

Adresa: str. Băiculești, nr. 29, sector 1, București 
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Data instalare: 2 Octombrie 2021, inaugurată la data de 9 Octombrie 2021, cu ocazia 
Festivalului Diploma. 

Temă: participantele/ții sunt invitate/ți să realizeze un obiect, litere volumetrice, personaje, 
utilizând tehnici și materiale la libera alegere, care să se încadreze în 1 x 1 x 1 m, 
incorporând textul Street Art București. 

Cerințe: maxim o propunere de intervenție artistică temporară, care va fi realizată în spațiul 
public al Combinatului Fondului Plastic, și anume un obiect de maxim 1 x 1 x 1 m, care stă 
prin propria greutate, fără a necesita ancorări, tratată (grund, chit, lac) astfel încât să poată 
rezista, cel puțin 1 an, condițiilor meteo variabile;  

Link imagini, dimensiuni și inspirație: http://gofile.me/3psL2/GuUUcMv7K  

 

Centrul Național al Dansului București – Sala Omnia 

Adresa: str. Popișteanu, nr. 3, sector 1, București 

Data instalare: 9 Octombrie 2021 

Temă: Sala Omnia urmează să devină noul spațiu al Centrului Național al Dansului 
București. Participantele/ții sunt invitate/ți să creeze un obiect care incorporează mișcările 
și dinamica dansului contemporan. 

Cerințe: maxim o propunere de intervenție artistică temporară, care va fi realizată în spațiul 
public din zona de acces a Sălii Omnia, și anume un obiect de maxim 1 x 1 x 1 m, care stă 
prin propria greutate, fără a necesita ancorări; tratată (grund, chit, lac) astfel încât să poată 
rezista, cel puțin 1 an, condițiilor meteo variabile; 

Link imagini, dimensiuni și inspirație: http://gofile.me/3psL2/Wh9R1Y12k  

 

Art. 4. Ideile înscrise respectă drepturile omului și nu pot conține elemente abuzive, 
obscene, defăimătoare, ilegale, sau care promovează discriminarea rasială, etnică, sexuală.  

Art. 5. Organizatorul poate refuza idei înscrise în apelul deschis, dacă autorii nu respectă 
regulamentul. 

 

Capitolul 3. Înscriere 
Art. 1. Ideile pot fi înscrise în perioada 30 August – 12 Septembrie 2021, ora 23:59, în 

format digital, utilizând formularul publicat pe micro-site-ul proiectului 
feeder.ro/streetartbucuresti 

Art. 2. Pentru a participa la apelul deschis, aplicantele/ții vor citi și interpreta materialele 
publicate de Save or Cancel, răspunzând tuturor cerințelor apelului deschis. 

Art. 3. Participantele/ții pot trimite întrebări despre acest apel deschis către adresa 
info@saveorcancel.tv.  

Art. 4. Înscrierea constă în completarea integrală, online, a formularului de participare, 
disponibil pe micro-site-ul proiectului, și conține: 

• nume 

• adresă de e-mail 

• scurtă biografie a autoarei/rului sau descrierea echipei 

• link către portofoliu 

• descrierea lucrării (minim 80 de cuvinte) 
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• simularea propunerii, o intervenție artistică pentru spațiul public din București, folosind 
una dintre imaginile cu locurile vizate, disponibile la capitolul 2, articolul 3; în formularul de 
înscriere online, vei insera un link către propunerea ta, format pdf, jpg, png, folosind un serviciu 
de transfer, cum ar fi wetransfer, dropbox, google drive, etc. maxim 1 mb, 72 dpi – dimensiuni 
mai mari nu vor fi acceptate;  

• specificații tehnice: dimensiuni, materiale, cantități aproximative, alte informații relevante 
pentru propunere;   

• o listă cu alte 5 spații din București, în care intervențiile artistice ar fi oportune. 

Art. 5. Participarea la acest apel deschis nu implică nicio taxă.  

Art. 6. Dacă există neclarități, organizatorul poate cere participantelor/ților date 
suplimentare despre propuneri. Lipsa unui răspuns va descalifica aplicanta/ul. 

 

Capitolul 4. Selecție 
Art. 1. Selecția intervențiilor artistice câștigătoare: 

Locurile 1, 2 și 3 - Selecția este realizată în perioada 13 – 17 Septembrie 2021 de către un 
juriu impar, format din reprezentante/ți ai partenerilor de pogram, reprezentante/ți ai 
organizatorului și 3 artiste/ști.   

Art. 2. Criteriile de evaluare recomandate juriului:  

a. sustenabilitate  

b. relevanță pentru comunitatea locală 

c. gradul de interacțiune cu publicul 

d. inovație 

Art. 3. Numele membrilor juriului sunt făcute publice odată cu rezultatele. 

Art. 4. Save or Cancel production anunță rezultatele selecției public, în data de 18 
Septembrie 2021, online, pe website-urile organizatorului, saveorcancel.tv și 
feeder.ro/streetartbucuresti, și prin alte mijloace de comunicare. 

 

Capitolul 5. Premii 
Premiul A - intervenție artistică implementată în parteneriat cu Biblioteca Metropolitană 

București, în București, în luna Septembrie 2021. 

• premiu în bani: 2.600 lei BRUT, Save or Cancel production va plăti în numele 
câștigătoarelor/ilor un 10% impozit, după scăderea unei cote deductibile de 600 lei.  

• suport logistic și materiale necesare pentru producția intervenției artistice, inclusiv cele 4 
panouri și montarea acestora, se vor încadra într-un buget de 2.800 lei, cu TVA inclus;  

• promovare în cadrul acțiunilor programului cultural Street Art București și în cadrul 
expoziției din Octombrie 2021, în București. 

 

Premiul B - intervenție artistică implementată în parteneriat cu Fundația The Institute, în 
București, în luna Octombrie 2021. 

• premiu în bani: 2.800 lei BRUT; Save or Cancel production va plăti în numele 
câștigătoarelor/rilor un 10% impozit, după scăderea unei cote deductibile de 600 lei;  
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• suport logistic și materiale necesare pentru producția intervenției artistice, se vor încadra 
într-un buget de 3.420 lei, cu TVA inclus; 

• promovare în cadrul acțiunilor programului cultural Street Art București și în cadrul 
expoziției din Octombrie 2021, în București. 

 

Premiul C - intervenție artistică implementată în parteneriat cu Centrul Național al 
Dansului, în București, în luna Octombrie 2021. 

• premiu în bani: 2.600 lei BRUT; Save or Cancel production va plăti în numele 
câștigătoarelor/rilor un 10% impozit, după scăderea unei cote deductibile de 600 lei;  

• suport logistic și materiale necesare pentru producția intervenției artistice, se vor încadra 
într-un buget de 3.420 lei, cu TVA inclus; 

• promovare în cadrul acțiunilor programului cultural Street Art București și în cadrul 
expoziției din Octombrie 2021, în București. 

 

Capitolul 6. Drepturi de proprietate intelectuală 
Art. 1. Aplicanții își asumă toată răspunderea pentru ideile prezentate, asigurându-se că 

răspund întocmai legilor privind drepturile de autor și proprietate intelectuală.  

Art. 2. Câștigătorii își dau acordul, prin participarea la acest apel deschis, să cedeze 
drepturile de proprietate intelectuală, exclusive și neîngrădite teritorial, ce decurg din 
intervențiile implementate în cadrul programului cultural Street Art București și consimt că 
acestea pot fi modificate și/sau publicate ulterior, pentru promovarea programului. 

Art. 3. Câștigătorii/arele pot folosi în portofoliu și biografie titlul “câștigător/are Apel 
deschis intervenții artistice, Street Art București, Septembrie 2021“. 

 

Capitolul 7. Alte mențiuni 
Art. 1. Save or Cancel poate modifica sau schimba prezentul Regulament, informând 

publicul prin aceleași canale de comunicare folosite pentru lansarea apelului deschis. 

 

Proiectul a fost co-finant ̦at de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului 
Bucures ̦ti – Oras ̧ deschis 2021.  

Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primăriei Municipiului București prin 
ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului 
București sau ARCUB. 

 

Versiune revizuită la data de 02.09.2021 

 

 
București, 30 August 2021 

Save or Cancel 


