- protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane,
constituind banca de date şi valori;
- coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv
cămine culturale, case de cultură, universităţi populare;
- elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în
toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
- iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi
creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificatorilor;
- elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
- cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie etc.;
- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
- păstrarea, prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe
care o deserveşte;
- stimularea creativităţii şi talentului;
- revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care
le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);
- desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocuparilor locuitorilor, de petrecere
a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
- învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale.
În scopul realizării obiectivelor Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara
organizează şi desfăşoară următoarele activităţi:
• realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri,
concursuri, târguri, seminarii şi alte activități artistice;
• iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a culturii
tradiţionale a judeţului Hunedoara;
• întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în valoare a patrimoniului
cultural, precum şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale;
• desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale zonale;
• prezentarea de producţii proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor şi a altor manifestări
cultural – artistice;
• colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte personalităţi în domeniu.
• coordonează şi îndrumă din punct de vedere metodologic, în plan judeţean, activitatea
aşezămintelor culturale;
• sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al
perfecţionării personalului de specialitate;
• editează şi difuzează publicaţii în domeniul educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană
a aşezămintelor culturale;
• realizează programe de educaţiei permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate
din ţară şi din străinătate;
• iniţiază şi sprijină proiecte şi programe de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare;
• propune zone de obiceiuri şi tradiţii populare din cadrul judeţului;
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• efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti
tradiţionale;
• iniţiază şi aplică programe pentru conservarea şi protejarea obiceiurilor și tradiţiilor
populare meşteşugăreşti;
• asigură asistenţă de specialitate şi organizează cursuri de perfecţionare pentru personalul
încadrat în aşezămintele cultural care funcţionează la nivel local, cu avizul Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Hunedoara;
• organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic, în toate domeniile (muzical,
artă plastică, coregrafie, etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;
• întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu
programa analitică elaborată de Ministerul Culturii;
• planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii;
• organizează şi desfăşoară activităţi cultural - artistice (spectacole, festivaluri folclorice,
concursuri de interpretare artistică, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale, etc.)
• promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară
contemporană;
• promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
• poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi
festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
• asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale,
internaţionale;
• organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele.

II. Misiunea instituţiei
Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara valorifică folclorul tradiţional românesc,
desfăşurând activităţi în domeniul culturii tradiţionale pentru conservarea, transmiterea şi
valorificarea creaţiei populare şi ca instituţie – gazdă de spectacole şi/sau concerte.

III. Date privind evoluţiile economice şi socio-culturale specifice comunităţii în care
instituţia îşi desfăşoară activitatea
Din datele furnizate de barometrul cultural publicat pe site-ul www.culturadata.ro,
persoanele din grupele de vârstă 14-20 de ani și 28-35 de ani (segmente active din punct de
vedere cultural) înregistrează cel mai ridicat nivel de satisfacție privind funcționarea instituțiilor
publice de cultură de la nivel local. Un trend de scădere a nivelului de satisfacție se înregistrează
după vârsta de 35 de ani și continuă până în momentul apropierii de vârsta pensionării.
Majoritatea populației (aproximativ 55%) consideră că instituţiile publice de cultură de la
nivel local desfășoară o activitate importantă pentru comunitate, dar în același timp foarte multe
3

persoane (52,7%) apreciază că la nivelul acestor instituții nu sunt desfășurate suficiente activități
de educație cu copii și tineri. Destul de multe persoane consideră că instituțiile nu reușesc să
atragă voluntari în activitatea curentă (36,7%).
ŞI CR Interesul pentru cunoaşterea şi studierea modului în care tinerii consumă cultură, pentru
cunoaşterea practicilor şi preferinţelor culturale, digitale şi de timp liber ale acestei categorii a
crescut simţitor în ultimii ani. În contextul lipsei unor cercetări de amploare care să urmărească
aceste teme, cercetătorii interesaţi de acest subiect, structurile şi factorii politici, cât și
organizaţiile culturale au început să manifeste interes pentru cunoaşterea relaţiei pe care tinerii o
au cu formele culturale și cu noile tehnologii, practicile lor de timp liber, interacțiunea cu
produsele/ serviciile culturale și digitale. Creșterea interesului pentru astfel de studii a fost
stimulată într-o mare măsură de schimbările aduse de noile tehnologii în modul de petrecere a
timpului liber și în modul de consum al formelor culturale, în rândul populației și în special în
segmentul tinerilor.
În Strategia Sectorială în Domeniul Culturii și Patrimoniului Național pentru Perioada 2014
- 2020 elaborată de Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii (actualul INCFC) s-a
atras atenția către caracteristicile grupului de tineri la nivel european, care fac subiectul studiilor
culturale și politicilor culturale care vizează tinerii și accesul acestora la cultură: „Situația culturală
actuală în Europa a tinerilor vizează mecanisme precum: juvenilizarea (extinderea stilurilor de
viață ale tinerilor de-a lungul întregului ciclu de viață), aculturația (deschiderea tinerilor spre
diversitatea expresiilor culturale mult mai mare decât la adulți), comercializarea (dezvoltarea
bunurilor și produselor culturale în piața globală), produconsumerismul (simultenaitatea calității de
producător și consumator cultural), individualizarea (extinderea categoriei sociale a tinerilor în
termeni identitari), fragmentarea (diversificarea tendințelor din cultura tinerilor în grupuri
eterogene), globalizare versus localizare (interdependența și reducerea distanțelor combinate cu
accentual pe interacțiunile imediate cu mediul), transculturalismul (producția identităților de la
periferie și hibridizarea culturală), activism social (folosirea culturii împotriva formelor de
discriminare), tehnologizare (dezvoltarea practicilor digitale ca practici cotidiene).”
Consumul cultural public al tinerilor se caracterizează în multe ţări printr-un grad scăzut de
frecventare a instituţiilor culturale consacrate care nu folosesc strategii special dedicate în a-şi
proiecta oferta culturală pentru publicul tânăr. Într-o anumită măsură, acest fapt se reflectă şi în
practicile de consum ale tinerilor.
Tinerii respondenţi au ales să consume tipuri de cultură cu un caracter dinamic, variat,
interactiv: 70,7% au consumat cultură în spaţiul public prin mersul la cinematograf, în timp ce
61,6% dintre tineri au mers la spectacole de muzică sau divertisment, iar aproape 50% au mers la
teatru.
Formele şi conţinuturile culturale prezentate într-un mod interactiv atrag în special publicul
tânăr şi consumatorii dornici să experimenteze şi să interacţioneze cu actul artistic. În acest
context, evenimentele de artă vizuală sunt un tip de activitate culturală care poate lua o varietate
de moduri de expunere către public, în special arta vizuală stradală, care propune un mod de
consum liber şi interactiv.
Un alt tip de activitate culturală cu un puternic caracter interactiv sunt festivalurile. Un
procent nu foarte ridicat (53,4%) dintre tinerii participanţi la studiu au luat parte la festivaluri
desfăşurate în localitatea lor şi 37,3% au participat la festivaluri derulate în afara localităţii. Acest
nivel de participare poate fi determinat de o lipsă a ofertei de festivaluri în localităţile de rezidenţă
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ale respondenţilor sau de lipsa organizării unor festivaluri cu tematică atractivă pentru tineri.
Tinerii îşi doresc să experimenteze festivalurile la care participă într-un mod cât mai personal şi le
percep ca pe o activitate recreativă, însuși caracterul acestora fiind unul de sărbătoare, festivitate
și fiind ceva atractiv pentru că e perceput ca o „ocazie”, ca pe ceva care reunește mai multe
oferte la un loc.
Adaptarea şi diversificarea serviciilor şi ofertelor culturale care să se adreseze în mod
direct şi tinerilor ar putea creşte interesul şi satisfacţia acestui segment de consumatori faţă de
activităţile derulate de instituţiile culturale publice.
Tinerii sunt o categorie dinamică de consumatori, cu o influenţă puternică a noilor tehnologii în
practicile pe care le au şi pe care le dezvoltă. În acest context, ofertele culturale ale instituţiilor
publice de cultură prezintă un interes redus pentru tineri, care preferă consumul cultural prin
metode alternative. Este necesar ca producătorii şi organizatorii culturali să aibă în vedere o
adaptare a ofertelor culturale şi a modului de acces al acestora la stilul de viaţă actual al tinerilor,
cu atât mai mult cu cât aceştia sunt în perioada de formare a practicilor de consum şi de
personalizare a preferinţelor culturale.
Cei mai activi tineri consumatori de cultură sunt cei din categoria 19-25 de ani şi cei din
categoria 14- 18 de ani, având pentru această categorie din urmă rezerva unui consum influenţat
într-o anumită măsură şi de mediul şcolar. Odată cu înaintarea în vârstă (categoria 26-30 de ani),
consumul cultural scade, preocupările tinerilor îndreptându-se probabil spre alte puncte de
interes: carieră, întemeierea unei familii, siguranţa locativă etc.
În ceea ce priveşte relaţia tinerilor cu creativitatea, interesul şi importanţa acordate
acesteia şi rolului pe care-l are în dezvoltarea tinerilor scad odată cu înaintarea în vârstă. Tinerii
asociază faptul de a fi creativ cu procese cognitive şi non-cognitive precum a-ţi folosi imaginaţia, a
avea capacitatea de a improviza atunci când este necesar, a avea idei noi, originale, dar şi a-ţi
adapta ideile la situaţii noi. De asemenea, tinerii îşi doresc o mai mare implicare a structurilor de
învăţământ în dezvoltarea şi stimularea potenţialului creativ al acestui segment de populaţie şi
consideră că stimulentele dezvoltării potenţialului creativ sunt expunerea la conţinuturi culturale,
dezvoltarea de către tineri a unor obiceiuri de consum cultural fie public, fie domestic, şi
implicarea tinerilor în activităţi cu un caracter artistic / creativ.
În pofida faptului că festivalurile pot fi oportunități de accesare a unei oferte culturale
bogate și variate, în special în zonele cu deficit de infrastructură sau ofertă culturală, observăm că
la nivelul anului 2015 un procent de 58,2% din populație nu a luat parte la nicio astfel de
manifestare la nivel local, iar 72,4% nu au participat deloc la evenimente de tip festival în afara
localității de reședință.
Segmentul de non-participanți tinde să crească odată cu grupa de vârstă. Corelat cu
vârsta, nivelul de educație surprinde destul de bine distribuția participării sau neparticipării la
festivaluri: procentul non-participanților tinde să scadă odată cu numărul de ani de școală
absolviți. Discrepanțele de consum cultural dintre mediul urban și cel rural se regăsesc și
în cazul festivalurilor: întâlnim mai mulți nonconsumatori și mai puțini consumatori frecvenți
(de câteva ori pe an) în mediul rural.
Lipsa timpului sau faptul că nu se organizează festivaluri la nivel local sunt principalele
motive asociate de populație situației de neparticipare. Absența resurselor de timp este un motiv
menționat mai degrabă de rezidenți ai mediului urban, ocupați pe piața muncii și cu un stoc
educațional sporit (au absolvit cel puțin liceul). Pentru segmentul de populație care a
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participat la festivaluri, cea mai întâlnită manifestare o reprezintă sărbătorile locale de tipul Ziua
Orașului sau Ziua Comunei (75,1%). Înregistrăm aici popularitatea acestui tip de evenimente dată
de accesibilitatea mare pe care o prezintă din punctul de vedere al răspândirii (sunt organizate în
aproape toate localitățile din România) și al accesului gratuity (absența resurselor financiare este
de altfel un motiv important pentru 22,4% dintre nonparticipanți).
Corelat cu sărbătorile locale este faptul că un alt tip de festival frecvent accesat este
centrat pe muzică și dansuri folclorice / populare (50,0%). Festivalurile de artă sau alte tematici
culturale (precum cele destinate minorităților sau cu subiecte istorice, medievale) au atras
procente variind între 7,4% și 15% din totalul celor care au fost cel puțin o dată la un festival în
2015. Cercul de colegi sau prietenii (70,1%), panourile publicitare sau afișajul stradal (47,7%),
internetul (37,1%) și televizorul (34,3%) sunt principalele surse de informare pentru persoanele
care aleg să participe la festivaluri. Desigur, distribuția acestor surse variază în funcție de vârstă
și educație, în primul rând.
Referitor la aspectele care pot contribui la decizia de a participa la un festival, datele
culese indică la nivel național o configurație cuprinzând trei tipuri de public, respectiv :
- publicul orientat spre activități de relaxare și în căutarea unui mediu social și cultural
„asemănător” cu cel din care provine;
- publicul orientat spre activități de explorare, de căutare a noului și diferitului ;
- publicul orientat spre festivaluri ce oferă acces gratuit și sunt desfășurate în aer liber.

IV. Dezvoltarea specifică a instituţiei
Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara este o instituţie publică de cultură care
funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Hunedoara ca aşezământ cultural.
Structura sau forma unei organizaţii depind de funcţia sa. Organizaţiile evoluează de la
unităţi funcţionale singure la unităţi complexe implicate într-un mare numărde activităţi, motiv
pentru care devine esenţială împărţirea sarcinilor între membrii organizaţiei. Apar totodată noi
funcţii al căror loc şi rol trebuie să fie stabilite. Nevoia de a coordona diferitele activităţi dau
naştere unei ierarhii care este proiectată în aşa fel încât să le permită managerilor să deţină
controlul asupra organizaţiilor, să asigure îndeplinirea nevoilor angajaţiilor şi să ia decizii mai
bune. Este important modul în care organizaţiile încearcă să îşi proiecteze structura pentru a-şi
atinge obiectivele şi este necesară acordarea unei importanţe deosebite diferenţierii activităţilor
desfăşurate în condiţiile integrării lor într-un mod care să permită organizaţiei să îşi atingă
obiectivele.
O organizaţie reprezintă alocarea şi utilizarea de resurse (umane, materiale şi financiare)
în vederea atingerii unor obiective. Rezultă din această definiţie că o organizaţie ale căror resurse
nu sunt structurate eficace sau ale cărei procese nu sunt utilizate potrivit, nu va fi eficace în a-şi
atinge obiectivele. Din acest motiv managerii trebuie să se preocupe de modul în care este
structurată sau proiectată organizaţia şi de modul în care corelează sau funcţionează.
Organigrama şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, în vigoare, ale Centrului de
Cultură și Artă al Județului Hunedoara, sunt prevăzute în Anexa nr.1, iar Statul de funcţii este
prevăzut în Anexa nr.2, la prezentul Caiet de obiective.
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De asemenea, în Anexa nr.3 a Caietului de obiective este prezentat Bugetul aprobat
Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara și
Ansamblului Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara în
anii 2014, 2015 ş 2016.
4.1. Scurt istoric al instituţiei, de la înfiinţare până în prezent
Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara s-a înființat prin Hotărârea nr.245/2016
a Consiliului Judeţean Hunedoara, prin reorganizare, respectiv fuziunea prin contopire a Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara și a Ansamblului
Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara.
Centrul se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului României
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea
activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare.
Centrul funcționează ca instituție publică de cultură de interes județean sub autoritatea
Consiliului Județean Hunedoara, cu personalitate juridică și are sediul în imobilul situat în
Municipiul Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr.30, jud. Hunedoara.
Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în
vigoare şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare.
Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara valorifică folclorul tradiţional românesc,
desfăşurând activităţi în domeniul culturii tradiţionale pentru conservarea, transmiterea şi
valorificarea creaţiei populare şi ca instituţie – gazdă de spectacole şi/sau concerte.
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4.2. Criterii de performanţă ale instituţiei în ultimii trei ani :
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara
Nr.
Crt.
1.

2.
3.
4.
5
6.
7.

8.
9.
10.

Indicatori de performanţă
Cheltuieli pe beneficiar
(subvenţie + venituricheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
Fonduri nerambursabile
atrase (lei)
Număr de activităţi
specifice
Număr de apariţii media
(fără comunicate de
presă)
Număr de beneficiari
neplătitori
Număr de beneficiari
plătitori **
Număr de expoziţii/Număr
de evenimente/Număr de
reprezentaţii/Frecvenţa
medie zilnică
Număr de proiecte/acţiuni
culturale
Venituri proprii din
activitatea de bază
Venituri proprii din alte
activităţi

Anul 2014

Anul 2015

Anul 2016│

79

64

47

_______

_______

______

19

19

21

8

10

12

12100

12000

15500

_______

________

_______

9

10

3

2

2

2

92490

87460

92745

_________

________

_______

Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale
Hunedoara
Nr.
Crt.
1.

2.

Indicatori de performanţă

Anul 2014

Cheltuieli pe beneficiar
(subvenţie + venituricheltuieli de capital)/nr. de
beneficiari
Fonduri nerambursabile
_______
atrase (lei)

Anul 2015

_______

Anul 2016│

______
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3.
4.
5
6.
7.

8.
9.
10.

Număr de activităţi
specifice
Număr de apariţii media
(fără comunicate de
presă)
Număr de beneficiari
neplătitori
Număr de beneficiari
_______
plătitori **
Număr de expoziţii/Număr
de evenimente/Număr de
reprezentaţii/Frecvenţa
medie zilnică
Număr de proiecte/acţiuni
culturale
Venituri proprii din
activitatea de bază
Venituri proprii din alte
_________
activităţi

________

_______

________

_______

4.3. Scurtă descriere a patrimoniului instituţiei :
În scopul realizării obiectului de activitate al Centrului de Cultură și Artă al Județului
Hunedoara, organizării şi funcţionării acestuia ca aşezământ cultural şi instituţie gazdă de
spectacole şi/sau concerte, UAT- Judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara în
calitate de titular al drepturilor de proprietate publică asupra bunurilor aparţinând domeniului
public al Judetului Hunedoara, a dat /transmis în administrarea Centrului de Cultură şi Artă al
Judeţului Hunedoara, următoarele spaţii imobiliare:
1. Spaţii imobiliare în suprafaţă de 263 mp, situate la parterul imobilului „Clădire
Finanţe Publice” (intrarea secundară), situat în Municipiul Deva, str. 1
Decembrie 1918, nr.30 , (fostul sediu al Centrului Judeţean pentru Promovarea
Culturii Tradiţionale Hunedoara)
2. imobil Casa memorială „Drăgan Muntean”, în suprafaţă constuită la sol de 107 mp
şi teren aferent în suprafaţă de 544 mp, situată în localitatea Poieniţa Voinii, str.
Principală nr. 3, comuna Bunila, inscris în CF nr 60010 – UAT Bunila
3. spaţii imobiliare în suprafata de 282,79 mp din imobilul Teatrul de Arta Deva,
înscris în CF 2632-UAT Deva, nr. cadastral 5577-C2, imobil situat în Municipiul Deva,
strada 1 Decembrie 1918, nr.15, respectiv în corpul C2-de garsoniere, din care:
68,41 mp la parter şi 214,38 mp la etajul II –sala de balet, (actualele spaţii imobiliare
deţinute în folosinţă de către Ansamblul Profesionist „Dragan Muntean” pentru
Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara).
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Pe durata derulării contractului, Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Hunedoara - ca
instituţie publică de interes judeţean, va administra imobilele/spaţiile imoliliare încredinţate,
potrivit destinaţiei şi specificului acestora, cu respectarea legislaţiei în materie.

4.4. Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani.
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara
Nr.crt Numele programelor şi ale proiectelor
1.

Anul
2014
Revitalizarea obiceiurilor şi datinilor folclorice Anul
în cadrul unor zone etnofolclorice
2014

Anul
2015
Anul
2015

Anul
2016
Anul
2016

Proiectul Pădurenilor)
b

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2015
Anul
2015

Anul
2016

Programul - Atelierele meseriilor tradiţionale
dispărute

2015

2016

Proiectul - Casa memorială „Drăgan Muntean” meşteşuguri populare artistice

2015

2016

Programul- Gala de filme etnofolclorice 2014
„MIORIŢA”

2015

Nedeia

pădurenească

(Ţinutul Anul
2014

Anul
Proiectul - Colindatul cu cerbul (Ţara Haţegului ) 2014
Proiectul - Cununa grâului „Câmpul Pâinii” (Ţinutul Anul
2014
Proiectul - Strigarea peste sat (Valea Mureşului)
Proiectul - Obiceiurile păstoreşti (Nedeia Anul
păstorească, Măsuratul oilor, în zonele din Ţinutul 2014
Pădurenilor, Ţara Zarandului şi Ţinutul
Momârlanilor).
2.

3.

10

Lista programelor şi proiectelor desfăşurate în ultimii trei ani.
Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara
Nr.crt Numele programelor şi ale proiectelor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

Anul
2014
Spectacol muzical-coregrafic “Primăvara-n strai de 2014
sărbătoare”, spectacolul de premieră al
Ansmamblului Profesionist “Drăgan Muntean”
Festivalul Taragotului
2014
Spectacolul “Mărie, dragă Mărie!”
2014
Istorie, Natură, Cultură
2014
Festivalul concurs national de interpretare a 2014
cântecului popular românesc “Drăgan Muntean”
Serbările Naționale Țebea”
2014
Spectacol muzical-coregrafic “Sunetul Toamnei!” 2014
Spectacol de colinde “Noi umblăm și colindăm!”, 2014
Orăştie
Spectacol de colinde “Noi umblăm și 2014
colindăm!”,Petroșani
Program :Spectacol folcloric cu ocazia sărbătorii
dragostei la români, Dragobetele
Proiect :Dor de Dragobete
Program :Spectacol folcloric Zilele Severinului
Proiect : Zilele Severinului
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Sfintei
Sărbători a Învierii Domnului Iisus Hristos – Paștile
Proiect :Cântec de primăvară
Program :Spectacol folcloric Ziua Internațională a
iei
Proiect : Internațională a iei
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului
Proiect : Mărie, dragă Mărie
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Sărbătorii
Adormirii Maicii Domnului
Proiect : O, Măicuţă Sfântă!
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Unirii
Principatelor Române
Proiect : Unire- n cuget şi –n simţiri !
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Sărbătorii
Naționale de la Țebea
Proiect : Serbările Naționale Țebea

Anul
2015

Anul
2016

2015

2016

2015
2015
2015
2015
2016
2016
2015

2016

11

17
18
19
20
21
25
26

Program :Spectacol de cântece și dansuri
tradiționale
Proiect :Şezătoare în casă la lele Floare
Program :Spectacol de cântece și dansuri
tradiționale
Proiect :Târg de toamnă în cetate
Program :Spectacol folcloric cu ocazia Unirii
Principatelor Române
Proiect : Hai să dăm mână cu mână!
Program :Spectacol de colinde și obiceiuri
tradiționale
Proiect : Deschide uşa creştine !
Program :Spectacol folcloric cu ocazia sosirii
Primăverii şi Sărbătorilor Pascale
Proiect : Daru‘ lu’ florar!
Program :Istorie, Natură, Cultură - Costești
Proiect : Dac Fest
Program :Sărbătoarea Taragotului
Proiect : Sărbătoarea Taragotului

2015
2016
2015

2016

2015

2016
2016
2016
2016

4.5 Programul minimal realizat pe ultimii trei ani
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara
Nr.
proiecte în
Scurtă descriere
Nr.
Programul
cadrul
a programului
crt.
programului
Anul 2014
1 - Colecţia pentru
S-a desfăşurat în
Cultură populară
4-6 aprilie, la
ETHNOLOGICA
Deva. În cadrul
festivalului au
1
avut loc mai multe
manifestări legate
de carte, umor,
pictură, caricatură
şi folclor.
2 - Atelierele meseriilor S-a desfăşurat în
tradiţionale dispărute; perioada 1-4 mai

Denumirea
proiectului

Buget
prevăzut
pe
program
(lei)

Buget
consumat
la finele
anului (lei)

10.000

8.508

Festivalul
Naţional de Umor
„Liviu Oros”

„Târgul meşterilor
populari”

25.000
12

3

4

5

- Colecţia pentru
Cultură populară
ETHNOLOGICA

la Deva. În cadrul
târgului au
participat meşteri
populari din toată
ţara, iar scopul a
fost stimularea
creaţiei artei
populare
ţărăneşti.
S-a desfăşurat în
18 mai la Sălaşul
de Sus în cadrul
Căminului
Cultural şi
reprezinta o
sărbătoare de
promovare şi
valorificare a
folclorului local
prin intermediul
organizării de
spectacole
folclorice.
S-a desfăşurat în
24-25 mai în
localităţi aleatorii
din judeţul
Hunedoara şi are
ca scop reunirea
artiştilor populari
din mai multe
judeţe ale ţării
precum şi
promovarea
poeziilor
acestora.
S-a desfăşurat în
data de 15 iunie
la Deva şi avea
ca scop
examinarea/
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de

1

_______

22.781

„Mărie dragă
Mărie”

10.000

7.760

Sărbătoarea
poeţilor populari
„Din toată inima”
1

______

20.000

Audiţie cursanţi
„Şcoala Populară
de Arte”

10.000

14.912

6.694

13

6

7

8.

9.

- Atelierele meseriilor

Arte.
S-a desfăşurat în
1-2 iunie în
localitatea Vaţa
de Jos şi a
reprezentat o
sărbătoare a
taragotului, ca
instrument
specific zonei
Munţilor Apuseni.
S-a desfăşurat în
6 iulie în
localitatea
Dupăpiatră,
comuna Buceş. În
cadrul
manifestării a fost
evocată figura
eroului naţional
Avram Iancu, atât
prin recenzii
susţinute de
istorici cât şi prin
organizarea unui
spectacol
folcloric.
S-a desfăşurat în
luna iulie pe
Muntele Găina,
judeţul Alba. La
această
manifestare
judeţul
Hunedoara a
participat atât cu
un ansamblu de
dansuri, cât şi cu
solişti din judeţ,
promovând
obiceiurile şi
cântecele locale.
S-a desfăşurat în

______

„Sărbătoarea
taragotului”

55.000

51.522

„Întâlnirea moţilor
cu istoria”
16.900

______

20.000

______

„Târgul de fete”
de pe Muntele
Găina

0

Tabără de

0

35.000
14

tradiţionale dispărute;
Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice
10.

11

12

luna august şi
avea ca scop
cunoaşterea,
păstrarea şi
promovarea
tradiţiilor şi
valorilor culturii
populare.
S-a desfăşurat în
28–31
august
2014 – Deva –
Poieniţa Voinii –
Bunila
şi avea ca scop
promovarea
tinerilor interpreţi
de muzică
populară,
evocarea
personalităţii
marelui doinitor al
pădurenilor,
Drăgan Muntean,
dar şi promovarea
tradiţiilor locale
prin organizarea
de spectacole
folclorice.
S-a desfăşurat în
31 iulie - 3 august
în Deva şi alte
localităţi ale
judeţului şi avea
ca scop
valorificarea
formaţiilor
folclorice din ţările
participante.
S-a desfăşurat în
18-24 august în
localitatea
Costeşti. În cadrul
manifestării au

Creaţie şi
Meşteşuguri
2

_______

31.769

Festivalul
Naţional de
interpretare a
cântecului
popular „Drăgan
Muntean”, ed. a
III-a + Festivalul
Pădurenilor ed.
XXXIII

256.824

260.000

______

Festivalul
Internaţional de
Folclor
„Carpatica”
55.000

_______

Sărbătoarea
tineretului
„ISTORIE,
NATURĂ,
CULTURĂ”

47.500

90.000

15

13

14

15

16

fost organizate
atât recenzii cu
privire la istoria
antică a
românilor, cât şi
un spectacol
folcloric de
promovare a
tradiţiilor locale.
S-a desfăşurat în
luna septembrie
la Ţebea,
reprezentând o
amplă
manifestare
naţională care are
ca scop evocarea
istorică a figurii
eroului naţional
Avram Iancu.
S-a desfăşurat în
14 noiembrie la
Deva şi avea ca
scop conservarea
şi
valorificarea
romanţelor ca gen
muzical.
-Revitalizarea
S-a desfăşurat în
obiceiurilor şi datinilor 14 decembrie la
folclorice din cadrul Orăştie. Festivalul
unor
zone avea ca scop
promovarea şi
etnofolclorice
conservarea
obiceiului
căluşeresc,
monument din
patrimoniul
UNESCO.
S-a desfăşurat în
7decembrie la
Orăştie. Festivalul
avut ca scop
promovarea

Costeşti

_______

89.903

Serbările
Naţionale de la
Ţebea

230.943
235.000

_______

Festivalul
„Parfum
Romanţă”

de
70.000

51.880

20.000

19.609

Festivalul
“Căluşerul
Transilvănean”
1

______

Festivalul
concurs de
muzică sacră “Cu 15.000
noi este
Dumnezeu”
16

17

-Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice

18

19

20

1

-Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice
- Colecţia pentru
Cultură populară
ETHNOLOGICA

- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

muzicii religioase
corale, fiind
dedicat
praznicului
Naşterii
Domnului.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Casa de Cultură a
1
municipiului Deva
şi a reprezentat
un spectacol de
colinzi, datini şi
obiceiuri de
Crăciun.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Deva şi avea ca
______
scop examinarea/
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de
Arte.
Reprezintă acţiuni
de promovare a
tradiţiilor
1
hunedorene prin
care se stabilesc
contacte cultural
artistice.
Editarea de
lucrări, recenzii şi
1
articole de studii
etnofolclorice,
având ca scop
reactualizarea
băncii de date a
instituţiei.
Anul 2015
S-a desfăşurat în
24-26 martie, la
Deva. În cadrul
festivalului au
avut loc mai multe

1

0

Seara de colinde
67.945
80.000

Audiţie cursanţi
„Şcoala Populară
de Arte”

10.000

Deplasări formaţii
artistice judeţene
la festivaluri în
ţară
20.000

Realizarea de
materiale de
promovare a
folclorului
autentic

Festivalul
Naţional de
Umor „Liviu
Oros”

30000

6.895

18.555

27.380

10.000
9.754
17

2

3

4

5

manifestări legate
de carte, umor,
pictură, caricatură
şi folclor.
S-a desfăşurat în
17-19 mai, la
Deva şi avea ca
scop promovarea
tinerilor interpreţi
de muzică
populară.

- Atelierele meseriilor S-a desfăşurat în
tradiţionale dispărute; 1-3 mai la Deva.
În cadrul târgului
au participat
meşteri populari
din toată ţara, iar
scopul este
stimularea
creaţiei artei
populare
ţărăneşti.
S-a desfăşurat în
17 mai la Sălaşul
de Sus în cadrul
Căminului
Cultural şi a
reprezentat o
sărbătoare de
promovare şi
valorificare a
folclorului local
prin intermediul
organizării de
spectacole
folclorice.
- Colecţia pentru
S-a desfăşurat în
Cultură populară
perioada maiETHNOLOGICA;
iunie în localităţi

_____

Festivalul
Naţional
Concurs de
Interpretare
Vocală a
Cântecului
Popular
Românesc
“Drăgan
Muntean”
Ed. a IV-a
„Târgul
meşterilor
populari”

1

206.967

200.000

20.000

18.055

„Festivalul
Narciselor”
_______
0

2

Sărbătoare
a poeţilor
populari

0

15.000
18

- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

6

7

8

aleatorii din
judeţul
Hunedoara şi
avea ca scop
reunirea artiştilor
populari din mai
multe judeţe ale
ţării, precum şi
promovarea
poeziilor
acestora.
-Revitalizarea
S-a desfăşurat în
obiceiurilor şi datinilor data de 15 iunie
folclorice din cadrul la Deva şi avea
unor
zone ca scop
examinarea/
etnofolclorice
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de
Arte.
S-a desfăşurat în
7 iunie în
localitatea Gura
Barza şi
reprezenta o
sărbătoare a
taragotului ca
instrument
specific zonei
Munţilor Apuseni.
S-a desfăşurat în
perioada 4 – 5
iulie în localitatea
Dupăpiatră,
comuna Buceş. În
cadrul
manifestării a fost
evocată figura
eroului naţional
Avram Iancu, atât
prin recenzii
susţinute de
istorici, cât şi prin
organizarea unui

„Din toată
inima”

1

_______

Audiţie
cursanţi
„Şcoala
Populară
de Arte”

12.756

10.000

5.450

„Sărbătoare
a
taragotului”
35.000

34.800

„Întâlnirea
moţilor cu
istoria”

_______

25.000

24.300

19

9

10

11

12

spectacol
folcloric.
S-a desfăşurat în
luna iulie pe
Muntele Găina,
judeţul Alba. La
această
manifestare,
judeţul
Hunedoara a
participat atât cu
un ansamblu de
dansuri, cât şi cu
solişti din judeţ,
promovând
obiceiurile şi
cântecele locale.
S-a desfăşurat în
luna 25-26 august
în localitatea
Beriu şi avea
drept scop
valorificarea
folclorului autentic
din zona Orăştiei.
- Atelierele meseriilor S-a desfăşurat în
tradiţionale dispărute; luna august şi
avea ca scop
- Casa memorială
cunoaşterea,
„Drăgan Muntean” meşteşuguri populare păstrarea şi
promovarea
artistice.
tradiţiilor şi
valorilor culturii
populare.
S-a desfăşurat în
luna august în
Deva şi alte
localităţi ale
judeţului şi avea
ca scop
valorificarea
formaţiilor
folclorice din ţările

______

„Târgul de
fete” de pe
Muntele
Găina

0

______

„Sărbătoare
a Afinelor”
25.000

1

_______

0

Tabără de
Creaţie şi
Meşteşugur
i

Festivalul
Internaţiona
l de Folclor
„Carpatica”

24.300

25.000

26.400

60.000

58.255

20

participante.
S-a desfăşurat în
23 august în
localitatea
Costeşti. În cadrul
manifestării au
fost organizate
atât recenzii cu
privire la istoria
antică a
românilor, cât şi
un spectacol
folcloric de
promovare a
tradiţiilor locale.

13

14

15

- Casa memorială
„Drăgan Muntean” meşteşuguri populare
artistice.

S-a desfăşurat în
29-30 august pe
dealul Cornetului,
lângă satul
Poieniţa Voinii. În
cadrul sărbătorii a
avut loc evocarea
personalităţii
marelui doinitor al
pădurenilor
Drăgan Muntean,
dar şi promovarea
tradiţiilor locale
prin organizarea
de spectacole
folclorice.
S-a desfăşurat în
13 septembrie la
Ţebea şi a
reprezentat o
amplă
manifestare
naţională, care
are ca scop
evocarea istorică
a figurii eroului
naţional Avram

______

Sărbătoare
a tineretului
„ISTORIE,
NATURĂ,
CULTURĂ”
Costeşti
35.000

1

Sărbătoare
a
Pădurenilor

25.000

______

34.720

27.450

Serbările
Naţionale
de la Ţebea
162.000

167.450

21

16

17

18

Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice

19

20

-Revitalizarea

Iancu.
S-a desfăşurat în
luna noiembrie la
Deva în cadrul
Casei de Cultură
şi avea ca scop
descoperirea şi
promovarea de
tinere talente din
judeţ şi din ţară.
S-a desfăşurat în
12-13 noiembrie
la Deva şi avea
ca
scop
conservarea
şi
valorificarea
romanţelor ca gen
muzical.
S-a desfăşurat în
luna decembrie în
municipiul Deva.
Festivalul avea ca
scop promovarea
şi conservarea
obiceiului
căluşeresc,
monument din
patrimoniul
UNESCO.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Orăştie şi Deva.
Festivalul a avut
ca scop
promovarea
muzicii religioase
corale, fiind
dedicat
praznicului
Naşterii
Domnului.
S-a desfăşurat în

______

______

Festivalul
concurs de
muzică
uşoară
“Stelele
cetăţii”

10.000

Festivalul
„Parfum de
Romanţă”
55.000

1

53.200

Festivalul
“Căluşerul
Transilvăne
an”
20.000

______

9.600

Festivalul
concurs de
muzică
sacră “Cu
noi este
Dumnezeu”

Seara de

5.000

18.450

0

50.000
22

obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice

21

22

23

1

2

- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice
- Colecţia pentru
Cultură populară
ETHNOLOGICA

- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

luna decembrie la
Casa de Cultură a
municipiului Deva
şi a reprezentat
un spectacol de
colinde, datini şi
obiceiuri de
Crăciun.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Deva şi avea ca
scop examinarea/
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de
Arte.
Reprezintă acţiuni
de promovare a
tradiţiilor
hunedorene prin
care se stabilesc
contacte cultural
artistice.
Editarea de
lucrări, recenzii şi
articole de studii
etnofolclorice,
având ca scop
reactualizarea
băncii de date a
instituţiei.
Anul 2016
S-a desfăşurat în
25-27 martie, la
Deva. În cadrul
festivalului au
avut loc mai multe
manifestări legate
de carte, umor,
pictură, caricatură
şi folclor.
S-a desfăşurat în
14-17 aprilie, la

1

colinde
45.600

1

1

1

Audiţie
cursanţi
„Şcoala
Populară
de Arte”

Deplasări
formaţii
artistice
judeţene la
festivaluri
în ţară
Realizarea
de
materiale
de
promovare
a folclorului
autentic

Festivalul
Naţional de
Umor „Liviu
Oros”

Festivalul
Naţional

10.000

10.000

0

0

13.700

0

9.600
10.000

184.000
23

Deva şi au avut
ca scop
promovarea
tinerilor interpreţi
de muzică
populară.

3

4

5

6

- Colecţia pentru
Cultură populară
ETHNOLOGICA

Atelierele meseriilor
tradiţionale dispărute

S-a desfăşurat în
8 mai în
localitatea Gura
Barza şi a
reprezentat o
sărbătoare a
taragotului ca
instrument
specific zonei
Munţilor Apuseni.
S-a desfăşurat în
15 mai la Sălaşul
de Sus în cadrul
Căminului
Cultural şi a
reprezentat o
sărbătoare de
promovare şi
valorificare a
folclorului local
prin intermediul
organizării de
spectacole
folclorice.
S-a desfăşurat în
data de 15 iunie
la Deva şi a avut
ca scop
examinarea/
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de
Arte.
S-a desfăşurat
perioada 17-20

______

______

Concurs de
Interpretare
Vocală a
Cântecului
Popular
Românesc
“Drăgan
Muntean”
Ed. a V-a
„Sărbătoare
a
taragotului”

176.450

35.000

______

„Festivalul
Narciselor”

0

1

1

32.400

Audiţie
cursanţi
„Şcoala
Populară
de Arte”

„Târgul
meşterilor

0

3620

10.000

20.000
24

7

8

9

- Colecţia pentru
Cultură populară
ETHNOLOGICA;
- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

iunie la Deva. În
cadrul târgului au
participat meşteri
populari din toată
ţara, iar scopul
este stimularea
creaţiei artei
populare
ţărăneşti.
S-a desfăşurat în
25-26 iunie în
localităţi aleatorii
din judeţul
Hunedoara
(Deva-Şoimuş) şi
a avut ca scop
reunirea artiştilor
populari din mai
multe judeţe ale
ţării, precum şi
promovarea
poeziilor
acestora.
S-a desfăşurat în
perioada 2 – 3
iulie în localitatea
Dupăpiatră,
comuna Buceş. În
cadrul
manifestării a fost
evocată figura
eroului naţional
Avram Iancu, atât
prin recenzii
susţinute de
istorici, cât şi prin
organizarea unui
spectacol
folcloric.
S-a desfăşurat în
17 iulie în
localitatea Beriu
şi a avut drept

populari”
18.300

2

Sărbătoare
a poeţilor
populari
„Din toată
inima”
15.000

_______

11.700

„Întâlnirea
moţilor cu
istoria”
18.800

22.000

_______

„Sărbătoare
a Afinelor”

25.000
24.300
25

10

11

12

13

Atelierele meseriilor
tradiţionale dispărute

scop valorificarea
folclorului autentic
din zona Orăştiei.
S-a desfăşurat în
17 iulie pe
Muntele Găina,
judeţul Alba. La
această
manifestare
judeţul
Hunedoara au
participat atât cu
un ansamblu de
dansuri, cât şi cu
solişti din judeţ,
promovând
obiceiurile şi
cântecele locale.
S-a desfăşurat în
luna august şi
avut ca scop
cunoaşterea,
păstrarea şi
promovarea
tradiţiilor şi
valorilor culturii
populare.
S-a desfăşurat în
luna august în
Deva şi alte
localităţi ale
judeţului şi avea
ca scop
valorificarea
formaţiilor
folclorice din ţările
participante.
S-a desfăşurat în
20-21 august în
localitatea
Costeşti. În cadrul
manifestării au
fost organizate

_______

„Târgul de
fete” de pe
Muntele
Găina

-

1

_______

Tabără de
Creaţie şi
Meşteşugur
i

16.000

Festivalul
Internaţiona
l de Folclor
„Carpatica”

12.500

48.000

_______

Sărbătoare
a tineretului
„ISTORIE,
45.000
NATURĂ,
CULTURĂ”
Costeşti
26

14

15

16

atât recenzii cu
privire la istoria
antică a
românilor, cât şi
un spectacol
folcloric de
promovare a
tradiţiilor locale.
- Casa memorială
S-a desfăşurat în
„Drăgan Muntean” 27-28 august pe
meşteşuguri populare dealul Cornetului,
artistice.
lângă satul
Poieniţa Voinii. În
cadrul sărbătorii a
avut loc evocarea
personalităţii
marelui doinitor al
pădurenilor
Drăgan Muntean,
dar şi promovarea
tradiţiilor locale
prin organizarea
de spectacole
folclorice.
S-a desfăşurat în
11 septembrie la
Ţebea,
reprezentând o
amplă
manifestare
naţională care are
ca scop evocarea
istorică a figurii
eroului naţional
Avram Iancu.
S-a organizat în
luna noiembrie la
Deva în cadrul
Casei de Cultură
şi avea ca scop
descoperirea şi
promovarea de
tinere talente din

67.500

1

Sărbătoare
a
Pădurenilor

73.000

_______

Serbările
Naţionale
de la Ţebea

82.300

155.000

150.000

_______

Festivalul
concurs de
muzică
uşoară
“Stelele
cetăţii”

10.000

9.600

27

17

18

19

20

21

22

Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice

Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice

- Gala de filme
etnofolclorice
„MIORIŢA”

Revitalizarea
obiceiurilor şi datinilor
folclorice din cadrul
unor
zone
etnofolclorice
- Colecţia pentru

judeţ şi din ţară.
S-a desfăşurat în
11 noiembrie la
Deva şi avea ca
scop conservarea
şi
valorificarea
romanţelor ca gen
muzical.
S-a desfăşurat în
luna decembrie în
municipiul Deva.
Festivalul avea ca
scop promovarea
şi conservarea
obiceiului
căluşeresc,
monument din
patrimoniul
UNESCO.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Casa de Cultură a
municipiului Deva
şi reprezenta un
spectacol de
colinzi, datini şi
obiceiuri de
Crăciun.
S-a desfăşurat în
luna decembrie la
Deva şi avea ca
scop examinarea/
audiţia cursanţilor
Şcolii Populare de
Arte.
Reprezintă acţiuni
de promovare a
tradiţiilor
hunedorene prin
care se stabilesc
contacte cultural
artistice.
Editare de lucrări,

_______

1

1

Festivalul
„Parfum de
Romanţă”

35.000

27.800

20.000

14.500

Festivalul
“Căluşerul
Transilvăne
an”

Seara de
colinde

11.200
30.000

1

1

Audiţie
cursanţi
„Şcoala
Populară
de Arte”
Deplasări
formaţii
artistice
judeţene la
festivaluri
în ţară
Realizarea

10.000

0

10.000

3.800

30.000
28

Cultură populară
ETHNOLOGICA

recenzii şi articole
de studii
etnofolclorice,
având ca scop
reactualizarea
băncii de date a
instituţiei.

1

de
materiale
de
promovare
a folclorului
autentic

17.400

Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara

Nr.
crt.

1

2

3

4

Programul

Spectacol muzicalcoregrafic
“Primăvara-n strai de
sărbătoare”

“Festivalul
Taragotului”

Spectacolul “Mărie,
dragă Mărie!”

“Istorie, Natură,
Cultură”

Nr.
proiecte în
Scurtă descriere
cadrul
a programului
programului
Anul 2014
Spectacolul de
1
premieră al
Ansmamblului
Profesionist
“Drăgan
Muntean”,Deva,1
6 mai 2014
Crișcior, 18 mai
1
2014
Promovarea
cântecului
instrumental prin
reunirea celor mai
buni şi îndrăgiţi
taragotişti din
judeţ precum şi
din ţară
Deva, 14 august
1
2014
Spectacol de
cântec şi joc
popular
tradiţional, cu
renumiţi interpreţi
locali şi din ţară
Costești, 24
1
august 2014

Denumirea
proiectului

Spectacol
muzicalcoregrafic
“Primăvara-n
strai de
sărbătoare”

Buget
prevăzut
pe
program
(lei)

Buget
consumat
la finele
anului (lei)

30.000

39.100

12.000

12.000

“Festivalul
Taragotului”

Spectacolul
“Mărie, dragă
Mărie!”

“Istorie, Natură,
Cultură”

28.000

30.190

12.000

12.000
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5

6

7

8

9

Festivalul concurs
national de
interpretare a
cântecului popular
românesc “Drăgan
Muntean”
“Serbările Naționale
Țebea”

Spectacol muzicalcoregrafic “Sunetul
Toamnei!”

Spectacol de colinde
“Noi umblăm și
colindăm!”

Spectacol de colinde
“Noi umblăm și
colindăm!”

Spctacol folcloric
de promovare a
tradiţiilor şi
obiceiurilor locale
Deva, 31 august
2014

Țebea, 7
septembrie 2014
Manifestare
naţională amplă
care are ca scop
evocarea istorică
a figurii eroului
nostru naţional
Avram Iancu
Deva, 29
octombrie 2014
Prezentare
cântec şi dans
popular din
diferite zone
etnofolclorice
Orăștie, 17
decembrie 2014
Spectacol de
colinde, datini şi
obiceiuri
practicate cu
ocazia
sărbătorilor de
Crăciun şi Anul
Nou
Petroșani,19
decembrie 2014
Spectacol de
colinde, datini şi
obiceiuri

1

1

1

1

1

Festivalul
concurs national
de interpretare a
cântecului
12.000
popular
românesc
“Drăgan
Muntean”
“Serbările
Naționale Țebea”

Spectacol
muzicalcoregrafic
“Sunetul
Toamnei!”

12.000

15.000

23.600

25.000

32.200

25.000

25.000

Spectacol de
colinde “Noi
umblăm și
colindăm!”

Spectacol de
colinde “Noi
umblăm și
colindăm!”

44.900
50.000
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practicate cu
ocazia
sărbătorilor de
Crăciun şi Anul
Nou
Anul 2015
1

2

3

4

5
6

7

Spectacol folcloric cu 24 ian. 2015
ocazia
Unirii Spectacol folcloric
Principatelor Române organizat cu
ocazia unirii
Principatelor
Române
Spectacol folcloric cu 24 fabr.2015
ocazia
sărbătorii Spectacol folcloric
dragostei la români, – coregrafic,
cuprinzând
Dragobetele
cântece de
dragoste din
folclorul
românesc
Spectacol folcloric
24 apr.2015
Drobeta Turnu
Zilele Severinului
Severin
Spectacol folcloric
Spectacol folcloric cu 21 apr.2015
ocazia
Sfintei Spectacol folcloric
Sărbători a Învierii susţinut de către
Domnului
Iisus dansatorii
ansamblului, tineri
Hristos – Paștile
interpreţi din judeţ
şi din ţară
Spectacol folcloric
24 iun.2015
Ziua Internațională a Spectacol folcloric
iei
dedicat zilei iei
Spectacol folcloric cu Spectacol de
ocazia Sărbătorii
cântec şi joc
Adormirii Maicii
popular
Domnului
tradiţional, cu
renumiţi interpreţi
locali şi din ţară
Spectacol folcloric cu Manifestare
ocazia
Sărbătorii naţională amplă

1

Hai să dăm
mână cu
mână

1

Dor de
Dragobete

1

Zilele
Severinului

1

Cântec de
primăvară

1

Ziua
Internaționa
lă a iei
Mărie,
dragă
Mărie

1

1

Serbările
Naționale
31

Naționale
Țebea

8

9

de

la care are ca scop
evocarea istorică
a figurii eroului
nostru naţional
Avram Iancu
Spectacol de cântece Spectacol de
și dansuri tradiționale cântece şi dansuri
tradiționale din
judeţ
Spectacol de colinde Spectacol de
şi obiceiuri
colinde, datini şi
tradiţionale
obiceiuri
practicate cu
ocazia
sărbătorilor de
Crăciun şi Anul
Nou
Anul 2016

Țebea

1

Şezătoare
în casă la
lele Floare

1

Deschide
uşa
creştine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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V. Sarcini pentru management
Managementul va avea următoarele sarcini pentru durata proiectului de management:
1. Fiind o instituţie de cultură finanţată din bani publici, Centrul de Cultură și Artă al Județului
Hunedoara trebuie să adopte o strategie culturală care să deservească în primul rând publicul
adresându-se gustului acestuia, prin îndeplinirea sarcinilor de management:
- concordanţa cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autoritatea în subordinea
căreia funcţionează;
- oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi al participării cetăţenilor la viaţa culturală;
- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii
tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial ;
- educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor
formale de educaţie;
- organizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri,
concursuri, târguri, seminare, tabere de creaţie şi altele asemenea;
- susţinerea expoziţiilor temporare sau permanente, elaborarea de monografii, editarea de cărţi şi
publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
- promovarea turismului cultural de interes local;
- conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
- organizarea de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională
continuă;
- organizarea de rezidenţe artistice;
- organizarea de servicii de documentare şi informare comunitară;
- promovarea pe plan naţional a valorilor autohtone din domeniul artei spectacolelor;
- realizarea a minim 15 programe/an;
- creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
- asigurarea diversificării ofertei culturale;
- actualizarea permanentă a studiilor care vizează cunoaşterea categoriilor de beneficiari şi
crearea de programe ample care să atragă noi categorii de public în vederea creşterii indicatorilor
de consum cultural;
- implementarea standardelor de control intern/managerial prevăzute de Ordinul S.G.G.
nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, al entităţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- utilizarea creditelor bugetare care au fost repartizate Centrului de Cultură și Artă al Județului
Hunedoara numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduc, potrivit prevederilor din
bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale;
- iniţierea unor festivaluri dedicate ......
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- promovarea în cadrul spectacolelor organizate a tinerilor talentaţi, absolvenţi ai cursurilor
organizate de către Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara ;
- colaborarea cu căminele culturale şi casele de cultură din judeţul Hunedoara pentru realizarea
de activităţi culturale, expoziţii, lansări de carte, spectacole artistice ;
- colaborarea cu instituţii şi organizaţii culturale din alte judeţe, în vederea promovării şi
conservării culturii tradiţionale naţionale ;
- colaborarea cu personalităţi din domeniul muzical ;
- folosirea eficientă a personalului din cadrul centrului prin sprijinirea formării profesionale
continue prin participarea acestuia la cursuri de formare profesională.
2. îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în
conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile autorităţii, respectiv cele prevăzute în legislaţia în
vigoare şi în reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
3. transmiterea către autoritate, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările
ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, a rapoartelor de activitate şi a tuturor
comunicărilor necesare.
4. promovarea pe plan naţional şi internaţional a valorilor artistice autohtone şi universale din
domeniul artelor spectacolului;
5. creşterea accesului publicului la spectacole şi concerte;
6. asigurarea diversificării ofertei culturale;
7. asigurarea promovării inovaţiei, precum şi a noilor metode de comunicare a actului artistic.
VI. Structura şi conţinutul proiectului de management
Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr limitata de 60 pagini + anexe şi
trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării instituţiei pe durata
proiectului de management. În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor conform
definiţiilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă.
În evaluarea proiectului de management se va urmări modul în care oferta candidatului
răspunde sarcinilor formulate în baza prevederilor art.12 alin.(1) din ordonanţa de urgenţă, având
în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată şi criteriile generale de analiză şi notare
a proiectelor de management:
a) analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi propuneri
privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent;
b) analiza activităţii instituţiei şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea acesteia;
c) analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare, după caz;
d) analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei;
e) strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei
publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;
f) o previziune a evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o estimare a
resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce
pot fi atrase din alte surse.
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Proiectul, structurat obligatoriu pe modelul de mai jos, trebuie să conţină soluţii manageriale
concrete, în vederea funcţionării şi dezvoltării instituţiei, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.
A. Analiza socio-culturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent:
1. instituţii, organizaţii, grupuri informale (analiza factorilor interesaţi) care se adresează
aceleiaşi comunităţi;
2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi,
ameninţări);
3. analiza imaginii existente a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea acesteia;
4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte
surse de informare);
5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu;
6. profilul beneficiarului actual.
B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia:
1. analiza programelor şi a proiectelor instituţiei;
2. concluzii:
2.1. reformularea mesajului, după caz;
2.2. descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de reorganizare,
după caz:
1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi a actelor normative incidente;
2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;
3. analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii şi/sau
externalizate;
4. analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului instituţiei,
propuneri de îmbunătăţire;
5. viziunea proprie asupra utilizării instituţiei delegării, ca modalitate legală de asigurare a
continuităţii procesului managerial.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
Analiza financiară, pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective:
1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de întreţinere,
colaboratori; cheltuieli de capital);
2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele
indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii solicitate/obţinute de la
instituţie:
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Nr.
crt.
(1)

Programul/Proiectul
(2)

Devizul
estimat
(3)

Devizul
realizat
(4)

Total:

Total:

Total:

Observații, comentarii,
concluzii
(5)

3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în funcţie de
tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, expoziţii, servicii
infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe categorii de bilete/tarife
practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea
celorlalte facilităţi practicate;
3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
3.3. analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorităţi publice locale;
4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor:
4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor;
4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total;
4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/alocaţie;
4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele
individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile);
4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care:
a) din subvenţie;
b) din venituri proprii.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate:
Propuneri, pentru întreaga perioadă de management:
1. viziune;
2. misiune;
3. obiective (generale şi specifice);
4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management;
5. strategia şi planul de marketing;
6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;
7. proiectele din cadrul programelor;
8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management.
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de cultură, cu o
estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a
veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe perioada managementului:
Nr.
Categorii
Anul.....
crt.
(1)
(2)
(3)
1.
TOTAL VENITURI,
din care
1.a. venituri proprii,
din care
1.a.1. venituri din activitatea de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
2.
TOTAL CHELTUIELI,
din care
2.a. Cheltuieli de personal,
din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii,
din care
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente
2.b.4. Cheltuieli de întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
2.c. Cheltuieli de capital
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
2.1. la sediu;
2.2. în afara sediului.
3. Programul minimal estimat pentru perioada de management aprobată
Nr.
crt.
1

Program

Scurtă descriere a
programului

Nr. proiecte în
cadrul
programului

Primul an de management

Denumirea
proiectului

......

Anul.....

(...)

(...)

Buget
prevăzut pe
program *
(lei)
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...
...

Al doilea an de management

1
...
...

............................................

1
...
...
*) Bugetul alocat pentru programul minimal.

VII. Alte precizări:
Candidaţii, în baza unei cereri motivate, pot solicita de la instituţie informaţii suplimentare,
necesare elaborării proiectelor de management (telefon 0354-884511, fax 0354-884511, email:contact@teatruldeartadeva.ro). Relaţii suplimentare privind întocmirea proiectului de
management se pot obţine şi de la Biroul resurse salarizare și salarizare din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Hunedoara, la telefon 0254 211350 int.183, e-mail :
cjudhunedoara@yahoo.com.
Președinte,
Mircea Flaviu BOBORA

Secretar al județului,
Dumitru Sorin ȘTEFONI
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