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CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI 
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE 

Giurgiu, Str. Mircea cel Batrân Nr. 40, tel/fax 0246 215240 
www.traditiigiurgiu.ro /e-mail: traditiigiurgiu@yahoo.com 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2021 

 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 

Consiliul Județean Giurgiu, denumit în continuare autoritatea,  pentru Centrul Județean de 

Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu denumită în continuare instituţia, aflată 

în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în 

continuare Ordonanţa de Urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informațiile din prezentul 

raport intermediar de evaluare sunt aferente perioadei: 1 ianuarie - 31 decembrie 2021. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii de 

evaluare: 

1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul 

instituţional existent; 

2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. Situaţia economico-financiară a instituţiei; 

5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate; 

6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu 

menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate.  

 

Partea I. 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea  

 

Chiar dacă anul 2021 a continuat cu aceleași restricții impuse de pandemie, am reușit să realizăm 

o parte din activitățile noastre, în special cele ale Școlii Populare de Arte, ce vizează educația 

permanentă. 

 

1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

Centrul Județean de Conservare și Promovare a Culturii Tradiționale Giurgiu desfășoară un 

program susținut pentru cercetarea și valorificarea moștenirii culturale din zona Vlașca,  

conservarea și promovarea folclorului tradițional și a meșteșugurilor tradiționale practicate de 

către vlăsceni, educarea - cultivarea  laturii artistice celor dornici de cunoaştere și nu în ultimul 

rând, stimularea creativității contemporane. Toate acestea le-am realizat și continuăm să le 

realizăm  prin diverse activități  proprii, prin colaborări și parteneriate la nivel local și național cu 

diverse instituții sau organizații culturale interesate de programele culturale ale instituției 

noastre. 

http://www.traditiigiurgiu.ro/
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Parteneriate cu grădinițe și școli din municipiul și județul Giurgiu: 

Școala Gimnazială nr. 1 Izvoarele 

Școala Gimnazială nr. 1 Singureni 

Școala Gimnazială nr. 1 Putineiu 

Școala Gimnazială ”Anghel Mareș”Gostinu 

Școala Gimnazială ”Marin Ticulescu” Băneasa 

Școala Gimnazială nr. 1 Stănești 

Școala Gimnazială nr. 1 Daia 

  Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni” Giurgiu 

  Grădinița cu program normal nr. 9 Giurgiu 

  Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” Călugăreni 

  Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu  

Parteneriate și colaborări cu alte instituții locale, naționale și internațíonale: 

instituții din municipiu și județ 

Inspectoratul Școlar Giurgiu 

Centrul Cultural Local “Ion Vinea” 

Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu” 

Biserica „Buna Vestire” Giurgiu 

Protoieria Herăști 

Episcopia Giurgiului 

Direcția generală de asistență socială și protecția copilului Giurgiu 

asociații și alte entități 

 Fundația Sf. Maria – Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, 

Singureni 

Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” Iași 

Asociația Cultural-Științifică „Vasile Ponor” Iași 

Asociația „Avatar” București 

Alianța Pentru Unitatea Rromilor – A.U.R.  

 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

Puncte tari : 

 crearea unei arhive foto și video care cuprinde imagini de la toate evenimentele Centrului; 

 existenţa unei bănci de date brute cu privire la patrimoniul cultural local; 

 colecţionarea de documente și materiale folclorice, etnografice şi de artă populară; 

 existenţa unei baze materiale corespunzătoare desfășurării activității în condiții optime; 

 buna colaborare cu instituțiile publice; 

 personal încadrat la Școala Populară de Arte cu o bună pregătire și bogată experiență 

profesională 

 oferta educațională și culturală diversă 

 taxe școlare reduse 

 

 Puncte slabe: 

 lipsa, în mare parte, a bugetului pentru activitățile culturale în anul 2021 

 lipsa unui spaţiu adecvat pentru organizarea activităţii specifice profilului instituţiei; 

 lipsa personalului de specialitate în cadrul Centrului; 

 lipsa unei structuri care să promoveze folclorul vlăscean;  

 

Oportunităţi: 
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  relaţii de colaborare stabilite cu celelalte Centre din ţară, cu alte instituții de cultură la nivel 

național, cu instituții și ONG-uri din Bulgaria; 

 colaborări cu O.N.G -uri, instituţii media ş.a.; 

 parteneriate interne şi externe; 

 colaborări cu  administrațiile locale din județ ; 

 parteneriate cu unități de învățământ; 

 

Ameninţări:  

 preocuparea tot mai redusă pentru cultură în general și pentru promovarea tradițiilor în special 

în actualul context socio-economic; 

 interesul redus al factorilor de decizie din teritoriu; 

 lipsa unui personal calificat în teritoriu, care să poată oferi servicii de specialitate la nivel de 

cercetare; 

 salarizarea nemotivată practicată în cultură face ca instituția să nu poată avea specialiști; 

 lipsa totală de sponsori în organizarea unor proiecte culturale; 

 restricțiile prelungite duc la nerealizarea programului cultural propus pentru această perioadă 

și amenință continuarea unor evenimente cu tradiție. 

 

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

Din cadrul strategiei noastre de management fac parte și activitățile de PR, acțiuni  ce stau la 

baza tuturor funcţiilor managementului şi deciziei manageriale. În afara activităţii generale 

(redactarea comunicatelor de presă și a invitaţiilor şi transmiterea lor către lista de mass-media, 

monitorizarea mediatizării post-eveniment) ne preocupă identificarea posibililor parteneri media, 

reactualizarea sistemului de date cu partenerii media și cu publicaţiile de profil culturale, cât şi 

monitorizarea fiecărui eveniment organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu. În acest sens, folosim drept mijloace de transmitere a 

informațiilor telefonul, faxul, poșta electronică și în contextul pandemiei, am utilizat mai des 

paginile de web și de facebook ale instituției. 

    Centrul de Conservare a întreprins diverse acțiuni menite să asigure promovarea sa, fiind 

încheiate diverse parteneriate media pe termen scurt sau mediu (aferente unor proiecte în 

derulare): 

a) televiziuni:  Etno TV,  Giurgiu TV; 

b) radio: Radio România Actualități, Radio Antena Satelor; 

c) schimb de publicații de specialitate şi materiale de promovare cu diversele instituții de profil 

din țară; 

 

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari; 

Un obiectiv important pentru instituția noastră a fost și este identificarea consumatorilor 

culturali la nivel de municipiu și județ, pe diferite criterii: de vârstă, felul activității, etc. 

 În acest sens am întreprins o serie de activități menite să ducă la o cunoaștere cât mai exactă a 

acestora:  

  rapoartele de activitate ale Centrului din anii anteriori 

  analiza, în urma fișelor întocmite, a categoriilor și a numărului de participanți la diferite 

manifestări organizate de către instituția noastă; 

 analiza periodică a datelor statistice furnizate de traficul pe internet – Youtube, Facebook, 

TVR, etc; 
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 sondaje pe diverse teme (privind participarea la evenimentele mari organizate de instituția 

noastră). 

 

 5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei; 

Grupurile cărora ne adresăm prin activitatea instituției noastre sunt diverse, motiv pentru 

care ne gândim în permanență să  lărgim paleta activităților, abordând genuri diferite, pentru 

toate categoriile de vârstă.  

Am definit grupurile  stabilind mai multe criterii:  

-  geografic  – local (la nivelul comunității – sat, comună, oraș, etc) județean, național, 

internațional; 

- frecvența participării la evenimentele culturale – cele mai des frecventate sunt sărbătorile 

locale, apoi festivalurile de muzică/folclor,  spectacolele de divertisment/muzică, vernisarea 

expozițiilor; 

- categorii de vârstă și gen  

Datorită misiunii complexe pe care o are instituția, ea se adresează unor categorii de public 

largi și divere: de la preșcolarii inițiați în tainele artelor și a culturii tradiționale până la cei mai 

vârstnici locuitori ai județului care sunt nu numai consumatori de cultură ci și păstrători și 

transmițători ai culturii tradiționale. 

a) Prin realizarea de activități la nivel național – iubitorii de cultură și tradiție populară dar 

și a culturii în general 

b) Populația tânără – un segment ce accede din ce în ce mai greu la cultura de calitate 

 

6. profilul beneficiarului actual 

- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate; 

Beneficiarul actual al serviciilor oferite de Centrul de Conservare nu poate fi încadrat 

într-un anume tipar, paleta serviciilor fiind una largă: de la preșcolari până la adulți, de la 

intelectuali până la oamenii satului, de la elevi la pensionari. 

Numărul total al cursanților înscriși la cercurile Şcolii Populare de Arte este de 370, din 

care 280 la cele 13 cercuri din instituție și 90 la cele 3 cercuri externe din localitățile Gostinu și 

Oinacu. În plus, în municipiu și județ avem 210 beneficiari, elevi în de gimnaziu și liceu, 60 

membrii în formații de dansuri populare și 150 la cercul de cusături tradiționale. 

Beneficiarul ţintă al programelor: 

- pe termen scurt persoane de toate vârstele şi categoriile sociale,  elevi, studenţi, cadre didactice 

dar şi profesionişti din domeniu din municipiu și județ; 

- pe termen lung: iubitorii de cultură, artiști din țară și de peste hotare. 

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

 

Prin programele sale, CJCPCT a urmărit îndeplinirea sarcinilor obiectivelor specifice 

prevăzute în legislația în vigoare și conform planului de management.  

 

1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la 

strategia culturală a autorităţii; 

În anul 2021 nu am putut realiza decât o parte dintre activitățile propuse (datorită 

restricțiilor în ceea ce privește organizarea de spectacole și festivaluri). 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
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 Activitățile culturale realizate de către instituția noastră se adresează în special întregii 

populații a județului Giurgiu, atât zonei urbane cât și celei rurale.  

Principiile după care ne ghidăm sunt : 

- administrația publică se află în serviciul cetățeanului. Misiunea instituției este de servire a 

cetațeanului și, în consecință, toate resursele și metodele sistemului administrației sunt 

subordonate acestui scop. 

- principiul flexibilității: activitatea instituției trebuie să fie adaptată la mediul în care ne 

desfășurăm activitatea. 

- promovarea strategiilor active de dezvoltare, care să urmărească nu numai adaptarea 

instituției la mediu, ci și influențarea lui. 

- creșterea capacității instituției pentru adaptarea rapidă la transformările sociale. 

- cunoașterea exactă a cerințelor sociale actuale și prevederea celor viitoare.    

Deoarece suntem prestatori de servicii culturale, evaluarea instituției din exterior se face 

de către consumatori, după realizarea prestațiilor. 

Astfel, domeniile în care ne desfășurăm activitatea sunt: 

- cercetarea stadiului actual al conservării și evoluției tradițiilor, obiceiurilor, meșteșugurilor, 

arta populară și a folclorului muzical-coregrafic vlăscean; 

- promovarea și păstrarea culturii tradiționale (evenimente, festivaluri, expoziții, ateliere de 

lucru, cercetare) 

- spectacole muzical-coregrafice 

- expoziții de artă plastică și artă tradițională 

- educație permanentă 

 

Următoarele proiecte au fost realizate în anul 2021: 

a. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituţiei 

În anul 2021, la sediul instituției au fost realizate următoarele proiecte proprii: 

  11-15 ianuarie –  expoziție „Eminescu în imagini”   – cursanţii clasei de grafică-design 

 15 ianuarie – expozitie online  in cadrul proiectului literar-artistic „Sub zodia luceafărului” 

 24 ianuarie – „Mica unire” – microrecitaluri online – clasa canto popular 

 24 ianuarie – spectacol online dedicat „Zilei Unirii Principatelor Române” 

   20 februarie - “Dragobetele la Giurgiu”  - spectacol muzical coregrafic realizat  de cursanţii 

claselor de canto popular, dans popular, acordeon, orgă și vioară; 

   martie - expoziție de pictură  – „Culorile primăverii” 

   7 martie – „Mărțișoare muzicale” – spectacol muzical-coregrafic; 

  8 martie - expoziție de portrete și felicitări „Primăvara” – elevii clasei de grafică-design 

 9 martie - „M-ucenicii Domnului” – expoziție de lucrări religioase cu ocazia Sfinţilor 40 de 

mucenici  

 29 mai – spectacol folcloric „Primăvara muzicală” 

 30 mai - Festivalul național interconfesional de muzică corală religioasă „Lumină din 

lumină”, ediția a XI-a 

 5 iunie – Festivalul județean pentru copii și tineret „Steluțe pe portativ”, ediția a IX-a  

 24 iunie – „Ziua universală a iei” – expoziție de costume populare din zona Vlașca 

 iunie – expoziție de pictură „Copilărie prin culoare” 

 iunie – examenele de sfârșit de an 

 iunie – „Expoziția absolventului” – elevii claselor de grafică-design și pictură 

 octombrie - „Povestea toamnei” – expoziție clasa de grafică 

 noiembrie 2021 – februarie 2022 - Festivalul – concurs național de artă plastică „Tradiții și 

culori de sărbători”, ed. a XIII-a 

  decembrie - expoziție de pictură și grafică „Bucuriile iernii” 
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 12 – 13 decembrie – spectacole de colinde și cântece de iarnă în aer liber 

 21 decembrie – expoziție online „Crăciunul prin ochii copiilor” – în parteneriat cu Asociația 

Euroregiunea Danubius și Școala „Bratya Miladinovi” Ruse, Bulgaria 

 18-19 decembrie – înregistrări colinde și cântece de iarnă pentru Tv Giurgiu 

 22 - 23 decembrie – Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă „După datini, colindăm!”, ediția 

a XIII-a 

 

 b. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției (în 

proximitate: județ; județe limitrofe, alte județe, alte țări etc.) 

 15 august – seară folclorică în cadrul evenimentului organizat de Sf. Maria de Primăria 

Giurgiu  

 26 septembrie - spectacol folcloric „Sărbătoarea toamnei”,  București 

 

c. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național 

/internațional, în U.E, după caz, alte state) 

 ianuarie – Concurs internațional „Jurnal de toamnă”, Iași – 5 pr. I și trofeul 

 martie – Concurs internațional – Salonul de pictură „Arte mici”, Motru – 3 pr. I, 1 pr. II, 2 pr. 

III, o mențiune 

 30 martie -  Concurs online de interpretare instrumentală „Festivalul primăverii” Timișoara - 

trofeul 

 aprilie – Concurs internațional de pictură „Paștele prin ochii copiilor”, Bulgaria – 10 

participanți, 1 pr. III 

 aprilie – Concurs internațional online „Sfintele Paști”, ed. a XII-a, Chișinău, Republica 

Moldova – 5 pr. I 

 24-25 aprilie – Concurs Național de Interpretare Pianistică „Pianiștii României”, ed. a II-a, 2 

pr.I, 1 pr. II 

 mai – Concurs „Muguri de culoare și lumină”, Telenești, Republica Moldova – 9 participanți 

 mai – Concurs județean de pictură „Lăsați copiii să vină la mine”, ediția a XVII-a, Giurgiu – 

14 pr. I, 4 pr. II  

 15 mai – Concurs internațional de interpretare vocală și instrumentală „Tinere talente”, ed. 

XX – 1 pr. I 

 18 mai – Concurs național online de creație plastică „Să ne cunoaștem localitatea”, ed. I, 

Giurgiu – 13 pr. I 

 22 mai – Festival Național Concurs de Dans „Magia dansului” – pr. I 

 22 mai – Festival concurs național „Artist de cinci stele” (online) – 1 pr.I și 1 pr. II 

 29 mai – Festivalul Național Concurs de Interpretare și Creație „Miracolul copilăriei”, ediția a 

II-a, Iași – diplomă de merit și trofeu 

 1 iunie – spectacol Ziua copilului – organizat de Primăria Giurgiu 

 8 iunie – Concurs Internațional „Copilăria de-a lungul anotimpurilor”, Iași – 2 pr.I 

 18 iunie – etapa națională a Concursului „Cupa primăverii”, ed. a XVII – a București –  5 pr.I 

și 2 pr. II 

 26 august – Festival concurs internațional de folclor Borovo, Bulgaria – 1 pr. I 

 27 august-3 septembrie - Concursul internațional Dans Art Open Romania – D,AOR Dance 

Balkan TROPHY, ediția a XI-a – 2 pr. II și trofeul pt cea mai bună coregrafie 

 26 septembrie - spectacol folcloric „Sărbătoarea toamnei”,  București 

 26 noiembrie – Simpozion Național „70 de ani în educația nonformală”, ed. I online – 2 

participanți  

 27-29 noiembrie – Concurs internațional de muzică „Da capo”, ed. I – 1 pr. II 

 12 decembrie – microconcert de pian în cadrul programului de voluntariat pentru copii „Nu 

abandonați boala” 

 14 decembrie – Concurs național de arte vizuale și creații literare „Icoana sufletului de copil”, 

ed. a XVI-a, Sebeș, Alba – 3 particianți 
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 19-20 decembrie – Concursul național de interpretare (pian) „Colinda copiilor” – 4 pr. I, 1 pr. 

II și 3 pr. III 

 20-21 decembrie – Concurs internațional de interpretare „Magia colindelor” – 3 pr. I 

 29 decembrie – Festivalul Concurs Internațional „Iarna talentelor” – 1 pr. I  

 

d. proiecte realizate ca partener/coproducător 

 15 ianuarie „Ziua Culturii Naționale” – ateneul N. Bălănescu – în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 23 ianuarie – „Unirea principatelor române” – spectacol folcloric online în parteneriat cu 

Centrul Cultural „Ion Vinea” 

 24 februarie – spectacol folcloric „Iubește românește de Dragobete” - în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 22 mai – Festivalul concurs național de dans pentru copii și tineret „Magia dansului” - în 

parteneriat cu Centrul Cultural „Ion Vinea” (online) 

 17 septembrie - Connecting Europe Express – spectacol folcloric și expoziție de costume 

populare 

 1 decembrie - concert online de muzică populară susținut de Orchestra Ansamblului folcloric 

”Doina Dunării” și elevii claselor de canto și instrumente populare, în parteneriat cu Centrul 

Cultural „Ion Vinea” 

 

 3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

Coordonatele strategiei culturale urmărite la nivel județean, local și instituțional, pentru 

anul 2021, au fost în concordanță cu direcțiile integrării în UE și dezvoltare regională cu accent 

pe specificul local.  

Prin prisma acestor două direcții culturale în societatea românească este oglindită și activitatea 

CJCPCT, cu accent pe identificarea noilor posibilități în domeniul patrimoniului cultural 

național, realizabilă prin recunoașterea culturii, de integrare socială și de promovare a spiritului 

civic, de evidențiere și punere în valoare la nivel european, a patrimoniului comun și nu în 

ultimul rând, prin elaborarea unui program coerent și dinamic bazat pe cele mai moderne direcții 

în domeniul culturii care să cuprindă: protejarea, conservarea și valorificarea patrimoniului 

cultural.  

Conform legislaţiei specifice în vigoare şi a nevoilor culturale ale comunităţilor din teritoriu,  

Centrul de Conservare îşi asumă responsabilităţi de instituție publică care îsi desfașoară 

activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acestora, în 

concordanță cu strategiile culturale și educativ – formative stabilite de autoritățile sau de 

instituțiile din subordinea Consiliului Județean Giurgiu, realizând următoarele obiective: 

 oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale, 

comunitare în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața 

culturală; 

 conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii 

tradiționale și a patrimoniului imaterial; 

 educația permanentă în afara sistemelor de educație. 

În scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus menționate, așezămintele culturale pot 

organiza și desfășura activități de tipul: 

- evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, 

seminarii și alte asemenea. 

- susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii, editării de 

cărti și publicații de interes local, cu caracter cultural, sau tehnico-științific. 

- promovării turismului cultural de interes local. 
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- conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor. 

- organizării de cursuri  de educație permanentă. 

 

C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

 

  1. măsuri de organizare internă; 

S-au luat măsuri privind: 

  atragerea de venituri suplimentare la Centrul de Conservare; 

  realizarea evidenței informatizate a patrimoniului instituției; 

 organizarea şi efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului; 

 

  2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 proiectul de buget pentru anul 2021 

 rectificare de buget pentru anul 2021 

 

 3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

În perioada raportată nu au fost situaţii de delegare a responsabilităţilor şi nici nu s-au 

modificat limitele de competenţe.  

În cursul anului 2021 membrii Consiliului de Admininistrație s-au întrunit în 2 ședințe în 

vederea soluționării problemelor survenite în desfăsurarea activității, implementarea de măsuri 

pentru îmbunătățirea acesteia, scoaterea la concurs a posturilor vacante pe perioadă determinată, 

stabilirea taxelor pentru anul fiscal 2021, acordare de cumul, etc. 

 

  4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare); 

În anul 2021 a fost făcută evaluarea activității pentru un număr de 30 de salariați. 

O persoană a participat în acest an la cursul un curs în domeniul protecției datelor, cu tema 

„Regulamentul general pentru protectia datelor (gdpr) - EU 2016/679”. 

 

I. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ refuncţionalizări ale 

spaţiilor; 

-  nu a fost cazul. 

 

  5. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 

organe de control în perioada raportată. 

 - în vederea actualizării autorizației de funcționare, a fost demarată procedura de aducere a 

releveului la situația existentă și actualizare a scenariului la securitatea de incendiu. 

     

  D. Evoluţia situaţiei cultural-financiare a instituţiei: 

 

  1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate; 

 

Nr. crt. Denumirea clasificaţiei bugetare An 2021 

A. Bugetul de cheltuieli 1.686.000 lei 

1. Cheltuieli de personal 1.573.000 lei 
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- gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției este de 3,21 % 

- gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor 4,67 % 

- ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 94,67 % 

- ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 0.84 % 

- gradul de acoperire a salariilor din subvenție 100 % 

  

  2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

Crt 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri – 

cheltuieli de capital) /nr. de beneficiari    

Subvenție = 1.631.000 lei 

Venituri = 53.324 lei 

Cheltuieli de capital = 13.836 lei 

417,62 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)      - 

3. Număr de activităţi educaţionale   30 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă)    

5 

5. Număr de beneficiari neplătitori   5.000 

6. Număr de beneficiari plătitori**)  - 

7. Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvenţa medie zilnică    

11 expoziții/ 15 spectacole/ 5 

festivaluri / 2 cursuri  

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale   25 

9. Venituri proprii din activitatea de bază    46.179 

10. Venituri proprii din alte activităţi  7.145 

 

  E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management: 

2. Cheltuieli bunuri şi servicii 93.000 lei 

3. Cheltuieli de capital 20.000 

B. Bugetul de venituri 1.686.000 lei 

1. Subvenţii/alocaţii pentru instituţii publice de la 

administraţia locală 

 

1.631.000 lei 

2. Surse atrase/venituri proprii 55.000 lei 

C. Cont de executie  

( 31 decembrie 2021) 

1.659.917 lei  

 

1. Cheltuieli de personal 1.562.877 lei 

2. Cheltuieli bunuri şi servicii 83.904 lei  

3. Plati efectuate in anii precedenti si recuopate in 

anul curent ( concedii medicale) 

(-) 700  lei 

4. Cheltuieli de capital 13.836 lei 

5. Din care :Total venituri proprii 53.324 lei 

6. Venituri din taxa cursuri  46179 

7. -alte venituri din prestări servicii 

(inchiriere sala, eliberare diplome si adeverinte, 

inchiriere costume) 

 

7145 
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Se realizează prin raportare la: 

  1. Viziune; 

Viziunea Centrului de Conservare constă în urmărirea unei strategii generale, structurându-şi 

activitatea pe coordonatele menţinerii, afirmării şi perpetuării elementelor definitorii ale unei 

naţiuni: limba, cultura în general şi folclorul în special. 

 

  2. Misiune; 

Obiectivele, misiunea și organizarea instituției sunt stipulate în Regulamentul de Organizare 

și Funcționare al Centrului  Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Giurgiu. Obiectivele sunt definite de câteva coordonate  de acțiune ce urmăresc: 

- conservarea, transmiterea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului 

cultural material și imaterial; 

- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 

comunității în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața  culturală; 

- educația permanentă în afara sistemelor formale de educație. 

     Misiunea instituţiei este documentarea, culegerea şi conservarea valorilor creaţiei şi tradiţiei 

populare, dezvoltarea acesteia în contemporaneitate, ca marcă a identităţii etnoculturale, 

stimularea procesului de creaţie populară în toate genurile artistice, integrarea lor în circuitul 

internaţional de valori. Strategia de realizare a acestui obiectiv se bazează pe derularea 

proiectelor incluse în cele trei direcţii principale: programul „Cercetare, conservare – pregătire 

metodologică“, programele cultural-artistice şi programul de educație permanentă. 

Proiecţia culturală pe anul 2021 a fost construită astfel încât să fie respectate sarcinile şi 

obiectivele enunţate ca priorităţi de către ordonatorul principal de credite, după cum urmează :   

 

I. Sarcini  

1) păstrarea şi valorificarea tradiţiilor şi valorilor culturii tradiţionale din judeţ în contextul 

dezvoltării culturii tradiţionale; 

2) organizarea activităţii de stimulare şi valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare în viaţa 

culturală, sub forma unui centru ştiinţific şi metodologic; 

3) constituirea bazei de date a culturii populare din judeţ, în contextul devenirii actuale; 

4) cercetarea şi evaluarea realităţii fenomenului culturii populare, investigând cu precădere 

dinamica actuală a tradiţiei, urmărind prioritar scopuri aplicative; 

5) colecţionarea şi tezaurizarea datelor şi valorilor reprezentative pentru dezvoltarea actuală a 

tradiţiei populare şi acumularea unui patrimoniu propriu al creaţiei contemporane asigurând 

fundamentarea ştiinţifică a strategiei culturale în acest domeniu. În acest scop, are 

competenţe de a achiziţiona bunuri culturale de profil, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

6) iniţierea de  măsuri stimulative pentru consacrarea şi apărarea statutului creatorilor şi 

performerilor tradiţiei populare, pentru protecţia datinilor şi valorilor împotriva agenţilor 

poluanţi; 

7) iniţierea şi realizarea de programe de valorificare culturală și artistică a tradiţiei populare şi a 

creaţiei contemporane; 

8) asigurarea asistenţei metodice de specialitate căminelor cultural din județ în activitatea de 

stimulare şi valorificare a tradiţiei  şi creaţiei populare, precum şi la cerere, societăţilor şi 

asociaţiilor cultural-artistice, celorlalte organizaţii cu preocupări în domeniu; 

 

  3. Obiective (generale şi specifice); 
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Centrul inițiază și desfășoară proiecte și programe culturale în domeniul educației 

permanente și al culturii tradiționale, urmărind principiul protejării patrimoniului cultural 

județean și național. Pentru atingerea acestor obiective, activitatea Centrului  urmărește: 

- cercetarea stadiului actual al tradițiilor și al creației populare specifice fiecărei zone 

etnofolclorice a județului 

- protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare contemporane, 

constituind banca de date și valori 

- coordonarea metodologică a activității așezămintelor culturale la nivel județean 

- elaborarea unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimularea creativității în toate 

genurile artei interpretative neprofesioniste 

- realizarea unei oferte de produse și servicii culturale diverse, adecvată nevoilor cetățenilor și 

comunității 

- conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale 

precum și ale patrimoniului cultural național 

- stimularea creativității și talentului, indiferent de vârstă 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional 

- promovarea prin cultură și artă a imaginii județului Giurgiu în context național și european 

- educația artistică și estetică a copiilor și tinerilor; susținerea incluziunii sociale prin cultură 

și artă a categoriilor defavorizate și a persoanelor cu dizabilități. 

Conform  legislației în vigoare și a nevoilor culturale ale comunității, Centrul, pe lângă 

obiectivele mai sus menționate, are și responabilități în ceea ce privește: 

- organizarea de manifestări pe segmentul cultură populară și cultură de performanță  

(festivaluri, concursuri și spectacole folclorice, muzicale, coregrafice) 

- revitalizarea artei populare, obiceiurilor și tradițiilor locale 

- cercetarea etnofolclorică 

- expoziții de artă populară și plastică  

- editarea de reviste culturale, albume, pliante, CD-uri, DVD-uri etc. 

 

  4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

Ca strategie culturală, CJCPCT își propune: 

- continuarea (în limita bugetului) a programelor și proiectelor din anii anterori conform misiunii 

Centrului de Conservare 

- participarea la alte festivaluri și concursuri internaţionale. 

- diversificarea ofertei culturale prin elaborarea de proiecte și programe în colaborare cu 

instituțiile culturale, organizații guvernamentale, ONG-uri, asociații și fundații cu obiect de 

activitate in domeniul cultural. 

- organizarea de expoziții de artă plastică, artă decorativă și artă populară 

- demararea unor relații de schimburi culturale cu instituții similare din țară cu scopul schimbului 

de evenimente și experiență în domeniul activităților culturale. 

 

  5. strategie şi plan de marketing; 

În vederea promovării proiectelor derulate de către Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu se folosesc afișe, flyere, bannere stradale precum și 

promovarea activității prin intermediul site-ului propriu www.traditiigiurgiu.ro și a paginii create 

în rețeaua Facebook. 

Printre acțiunile intreprinse în vederea îmbunătățirii promovării se numără: 

- actualizarea permanentă a paginii oficiale de internet și celei din rețeaua Facebook; 

http://www.traditiigiurgiu.ro/
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- menținerea legăturii permanente cu spectatorii manifestărilor prin intermediul paginii de 

socializare pentru îmbunătățirea feed-back-ului; 

 

a. scurtă analiză a programelor  

Anul 2021 a reprezentat pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale continuarea activităţii începută în anii anteriori (în condițiile impuse de pandemie) 

şi anume colaborarea cu primăriile și autoritățile locale din judeţ în vederea desfăşurării de 

activităţi culturale comune, de cercetare, redescoperire şi promovare a valorilor vlăscene ca parte 

integrantă a culturii naţionale precum şi integrarea acestor valori în circuitul european. 

Activităţile instituţiei au avut ca grup ţintă toate categoriile socio-profesionale. 

 

-  Programul de conservare şi transmitere a culturii tradiţionale 

Pentru realizarea și dezvoltarea acestui program,  ne-am îndreptat atenția spre tânăra 

generație organizând, în școlile din județ, cursuri de meșteșuguri tradiționale și dans popular, 

astfel că avem, la ora actuală,  formații de dansuri populare copii și tineret în 2 localități și 

municipiu, iar cursuri de meșteșuguri în 6 localități. 

În acest an am marcat ziua de 9 martie, zi importantă atât în calendarul ortodox cât și în 

cultura populară, printr-o expoziție de icoane (desfășurarea întregului eveniment fiind împiedicată 

de situația pandemică). 

Activitatea amplă pe care o realizam în fiecare an  pe  data de 24 iunie, de Ziua Universală a 

Iei, am adaptat-o la situația existentă și am sărbătorit-o printr-o expoziție (în aer liber) de costume 

popuale din zona Vlașca. 

- Programul de promovare prin spectacol 

 În anul 2021 am reușit să continuăm 3 dintre festivalurile din agenda culturală a instituției: 

 Festivalul internațional interconfesional de muzică corală religioasă „Lumină din lumină”, 

ajuns anul acesta la ediția a XI-a  - anul acesta doar cu participare națională 

 Festivalul județean de datini și obiceiuri de iarnă „După datini, colindăm!”, ediția a XIII-a 

 Festivalul județean pentru copii și tineret „Steluțe pe portativ”, ediția a IX-a  

De asemenea, am susținut 5 spectacole, în afara celor aflate în programul instituției. 

 

- Programul de colaborări culturale internaţionale 

În acest an, împreună cu partenerii noștri bulgari și prin intermediul Asociației Euroregiunea 

Danubius Giurgiu-Ruse (al cărei membri suntem) am participat la un concurs internațional de 

pictură pentru copii intitulat „Paștele prin ochii copiilor” – organizat la Ruse și am realizat o 

expoziție româno-bulgară online de lucrări dedicate sărbătorilor de iarnă. 

 

- Programul de arhivare digitală a patrimoniului cultural tradițional 

Deoarece instituția noastră reprezintă  și o bancă de date pentru cei interesați de folclorul 

vlăscean, pentru o mai bună conservare a acestora dar și pentru un acces mai ușor la date, s-a 

impus transcrierea documentelor din arhivă în format digital, proces ce se află în continuă 

desfășurare. În format electronic este păstrată și arhiva foto și video a insituției, la fel și o parte a 

dosarului de presă, respectiv aparițiile on-line. 

 

- Programul de educaţie permanentă  

Și în acest an, pe lângă cercurile Şcolii Populare de Arte, prin care oferim cursuri de 

educație artistică și meșteșuguri tradiționale, am realizat – prin referenții centrului – cursuri de 

dansuri populare și cusături tradiționale în cămine culturale și școli din municipiu și județ. 
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- Programul editorial 

Pentru activitățile desfășurate în acest an, am realizat afișe și programe în format digital pe care 

le-am publicat pe pagina de Facebook și site-ul instituției. De asemenea, acolo unde s-a impus, 

am realizat diplome, pliante și imprimări cd-uri în format fizic. 

 

  6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

nr.crt. Programul Denumirea  Scurta prezentare Grup tintă 

1.  Programul 

de 

conservare și 

transmitere  

a culturii 

tradiționale 

Cursuri de învățare 

meșteșuguri 

Extinderea cercurilor externe 

de meșteșuguri artistice 

tradiționale 

Tineri din 

școlile 

giurgiuvene 

Cursuri de dans 

popular 

În urma solicitărilor primite, 

referentul se deplasează în 

școlile și căminele culturale 

în scopul instruirii formațiior 

de dansuri populare sau a 

formării acestora. 

Cursurile se 

adresează 

atat tinerilor 

cât și 

maturilor. 

”M-ucenicii 

Domnului” – 

prezentarea 

bradoșilor 

Prezentarea tradițiilor 

locuitorilor din municipiul 

Giurgiu 

Locuitorii 

municipiului 

și în special 

copiii 

Festivalul județean 

”Șezătoarea” 

Prezentarea și revitalizarea 

unor obiceiuri și tradiții 

specifice perioadei de iarnă 

din satele vlăscene 

Comunitatea 

locală și în 

special tinerii 

Festivalul  judeţean 

“Căluşul pe 

Vlaşca” 

Conservarea și promovarea 

obiceiurilor de Rusalii 

practicate în satele vlăscene 

Publicul de 

toate vârstele 

Ziua internațională 

a Iei 

Promovarea portului popular 

românesc 

Publicul de 

toate vârstele 

și în special 

tinerii 

2. Programul 

prospectare-

cercetare  

a culturii 

tradiţionale 

Giurgiu 

”De la trecut…la 

prezent” 

Întocmirea bazei de date 

locale și arhive (documente, 

descriere, biografii, 

evenimente, albume, etc.), 

digitizarea informațiilor și 

stabilirea modalităților de 

punere la dispoziție pentru 

publicul larg 

Comunitatea 

locală și cea 

națională 

  Obiceiuri vlăscene  Cercetare în teren privind 

stadiul actual al obiceiurilor 

practicate în județul Giurgiu 

Comunitatea 

locală 

 

 

 

3. 

  

Programul de  

promovare 

prin spectacol 

 

Festivalul  judeţean 

de folclor  „Ca pe 

Vlaşca” 

Promovarea și 

stimulareacelor mai talentați 

interpreți amatori ai cântecuui 

și dansului popular românesc, 

revitalizarea și conservarea 

Tineri din 

județul 

Giurgiu 

Publicul de 

toate vârstele 
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folclorului muzical-coregrafic 

din zona Vlașca  

 

Festivalul judeţean  

al obiceiurilor de 

primăvară „Mugurel 

de sălcioară” 

Prezentarea,  revitalizarea și 

transmiterea unor obiceiuri și 

tradiții specifice Floriilor 

Comunitatea 

locală (în 

special 

tinerii) 

precum și 

cea națională 

Festivalul concurs 

național de dans 

pentru copii și tineret 

„Magia dansului” 

 Promovarea dansului ca 

mijloc de educație estetică a 

tinerilor, favorizarea 

exprimarii creative și 

interpretative a tinerilor 

dansatori 

Publicul de 

toate vârstele 

Festivalul concurs 

internaţional de 

muzică populară „Pe 

marginea Dunării” 

Promovarea folclorului 

muzical-coregrafic autentic în 

rândul tinerilor 

Publicul de 

toate vârstele 

Festivalul judetean 

„Festivalul Culturii 

Vlăscene” 

Radiografierea potențialului 

cultural din județul Giurgiu și 

descoperirea de noi talente 

Persoane de 

toate vârstele 

din județ 

Festivalul de muzică 

corală 

interconfesională cu 

participare 

internațională 

„Lumină din 

Lumină” 

Stimularea activității artistice 

interpretative corale în 

general și promovarea unui 

repertoriu religios de calitate 

în special  

Colaborarea cu formații din 

țară și din Bulgaria 

Publicul de 

toate vârstele 

Festivalul județean de 

datini și obiceiuri de 

iarnă „După datini 

colindăm” 

Conservarea și promovarea 

obiceiurilor de iarnă 

practicate în satele vlăscene 

Publicul de 

toate vârstele 

Spectacole folclorice 

legate de diferite 

evenimente 

Promovarea folclorului 

muzical-coregrafic 

Comunitatea 

locală 

4.  Programul de 

educaţie 

permanentă 

Concurs national de 

pictură pentru copii 

„Tradiții și culori de 

sărbători” 

Stimularea interesului pentru 

creația plastică în rândul 

copiilor și tinerilor 

Atragerea elevilor din cadrul 

Școlii Populare în activități de 

tip concurs, expoziție, etc. 

Tineri până 

în 18 ani din 

județ și din 

țară 

Festivalul județean 

de muzica ușoară 

„Steluțe pe 

portativ” 

Stimularea afirmării tinerilor 

talentați din județul Giurgiu 

Crearea unui cadru de afirmare 

pentru tinerii giurgiuveni din 

municipiu și județ 

Copii și 

tineri până în 

18 ani din 

municipiu și 

județ 

Expozitii tematice Crearea unui cadru de 

afirmare pentru tinerii pictori 

Publicul de 

toate vârstele 
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giurgiuveni din municipiu și 

județ. 

 Stimularea micilor artiști 

5. Susținerea 

creativității 

locale, 

promovarea 

creatorilor 

locali 

Participarea elevilor 

cercurilor de 

meșteșuguri artistice 

la Olimpiada 

meșteșugurilor 

artistice 

tradiționale 

Atragerea tinerilor către 

meșteșugurile tradiționale 

specifice zonei Vlașca 

Stimularea creativității 

Tineri din 

mediul rural 

dar și urban, 

posibili 

viitori 

creatori 

Participarea la 

târguri zonale și 

naționale  

Ziua Universală a 

Iei 

 Promovarea meșteșugurilor 

artistice din zona Vlașca 

 

Promovarea meșterilor locali 

Meșterii 

populari 

 

Comunitatea 

giurgiuveană 

6. Dezvoltarea 

schimburilor 

interculturale 

europene 

Spectacole și ateliere 

de lucru româno-

bulgare 

 

 

Participarea la 

evenimente 

internaționale 

În baza relațiilor de colaborare 

româno-bulgare derulăm 

activități comune desfășurate 

atât în Giurgiu cât și în 

districtul Ruse 

Promovarea internațională a 

folclorului românesc în general 

și cel vlăscean în special 

Locuitorii 

comunelor 

înfrățite 

Copii și 

tineri din 

România și 

Bulgaria 

Țările 

participante  

. 

 

  7. proiecte din cadrul programelor; 

Dintre proiectele enunțate mai sus, au fost realizate fizic doar o  parte („M-ucenicii Domnului” 

– expoziție de lucrări religioase,  Festivalul de muzică corală interconfesională „Lumină din 

Lumină”, Festivalul județean pentru copii și tineret „Steluțe pe portativ”, „Ziua universală a 

iei” – expoziție de costume populare din zona Vlașca, Concurs național de pictură pentru copii 

„Tradiții și culori de sărbători”, cursuri de învățare meșteșuguri și de dans popular, expozitii 

tematice și cele legate de educația permanentă).  

Unele au fost mutate în mediul online (Festivalul concurs național de dans „Magia dansului”, 

spectacole dedicate unirii -1 decembrie și 24 ianuarie, sărbătorilor de iarnă), iar o parte dintre 

festivaluri nu s-au mai organizat. 

 

 8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

 

Activități desfășurate în cadrul compartimentului Școala Populară de Arte din cadrul instituției  

Nr.crt Denumire proiect/program Perioada 

1. Expoziție  grafică ”Eminescu în imagini ” 11-15 ianuarie 

2. Expoziție „Eminescu” în cadrul proiectului literar „Sub zodia 

Luceafărului” 

15 ianuarie 

3. „Mica unire” – microrecitaluri online – clasa canto popular 24 ianuarie 

4. „Pentru voi, îndrăgostiții lumii” – spectacol muzical  24 ianuarie 
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5. Spectacol online dedicat „Zilei Unirii Principatelor Române” 15 februarie 

6. Dragobetele la Giurgiu – spectacol muzical-coregrafic 20 februarie 

7. Spectacol de Dragobete în parteneriat cu Centrul Cultural „Ion 

Vinea” 

24 februarie 

8. „Culorile primăverii” – expoziție clasa de pictură martie 

9.  „Mărțișoare muzicale”  – spectacol muzical-coregrafic  7 martie 

10. ”Primăvara” – expoziție grafică de portrete şi felicitări  1-8 martie 

11. Festivalul concurs național de dans „Magia dansului” 22 mai 

12. Spectacol folcloric „Primăvara muzicală” 29 mai 

13. Festivalul județean pentru copii și tineret „Steluțe pe portativ 5 iunie 

14. Expoziție de pictură „Copilărie prin culoare” iunie 

15. Examene de sfârșit de an susținute doar de către absolvenți  iunie 

16. „Expoziția absolventului” – elevii claselor de grafică-design și 

pictură 

iunie 

17. Expoziție de pictură grafică „Povestea toamnei” octombrie 

18. Expoziție de pictură copii „Bucuriile iernii” decembrie 

19. Spectacole de colinde și cântece de iarnă în aer liber 12-13 decembrie 

20. Expoziție online „Crăciunul prin ochii copiilor” – în parteneriat 

cu Asociația Euroregiunea Danubius și Școala „Bratya 

Miladinovi” Ruse, Bulgaria 

21 decembrie 

21. Înregistrări colinde și cântece de iarnă pentru Tv Giurgiu 18-19 decembrie 

 

Activități desfășurate în cadrul compartimentului Cercetare, culegere și arhivare culturală și 

artă tradițională 

  Nr. 

  crt. 

Denumire 

program/proiect 

Perioada  Observații 

1. „De la trecut la 

prezent” 

permanent Transcrierea bazei de date brute în format 

electronic 

2. „Ștergarul de 

Vlașca” 

mai - 

decembrie 

Scoaterea din arhivă a materialelor necesare 

realizării unui album foto cu modele de Vlașca 

 

Analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelaţie 

 cu subvenţia/alocaţia primită: 

 

   Program/proiect        Scop   Beneficiari    Perioada  

        de  

    realizare 

Finanţare 

(subvenţie/alocaţie  

şi surse atrase 

/venituri proprii) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Denumire iniţială/ 

Modificată 

declarat/ atins estimat/realizat estimat/  

realizat 

estimat/  

realizat 

Programul de 

conservare şi 

transmitere a culturii 

tradiţionale 

Cursuri învăţare  

Meşteşuguri 

Păstrarea şi promovarea 

meşteşugurilor 

tradiţionale în rândul 

tinerilor 

  

Elevii şcolilor din 

localităţile Daia, 

Gostinu,  Băneasa, 

Singureni, Chiriacu 

Călugăreni,  

permanent 

- realizat  

 

subvenţie 
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Programul de 

conservare şi 

transmitere a culturii 

tradiţionale 

Cursuri de dans 

popular 

Atragerea tinerilor spre 

învăţarea dansului 

tradiţional.  

Stimularea vieţii 

culturale, păstrarea şi 

promovarea folclorului 

tradiţional 

Elevii şcolilor din 

localităţile, 

Chiriacu, Daia, 

Singureni, Giurgiu 

Permanent 

realizat  

subvenţie 

Programul de arhivare     

digitală al patrimoniului 

cultural  naţional 

 Cunoaşterea culturii 

tradiţionale prin  

imagini. Transmiterea 

 folclorului către 

tineri 

Judeţean 

 

Permanent 

realizat 

Surse proprii 

Programul de 

promovare prin 

spectacol  „Ziua 

Culturii Naționale” 

Promovarea creațiilor 

românești 

Comunitatea 

giurgiuveană 

Elevi, părinţi,  

profesori 

15 ianuarie 

realizat 

Surse proprii 

Programul de 

conservare şi 

promovare prin 

spectacol 

”Dragobete la 

Giurgiu” 

Aducerea în atenţia 

publicului giurgiuvean 

a obiceiurilor 

tradiţionale de peste an 

Elevi ai Şcolii  

Populare, părinţi,  

profesori 

24 

februarie 

realizat 

Surse proprii 

Programul de 

promovare prin 

spectacol  - Concurs 

național de dans 

„Magia dansului” 

Stimularea vieții 

culturale 

Promovarea tinerilor 

giurgiuveni 

Comunitatea 

giurgiuveană 

Formațiile partici- 

pante 

22 mai 

realizat 

Surse proprii 

Programul de 

conservare şi 

promovare prin 

spectacol – Festivalul 

interconfesional de 

muzică corală 

religioasă „Lumină 

din lumină” 

Promovarea 

repertoriului coral 

religios 

Stimularea vieții 

culturale 

Comunitatea 

giurgiuveană 

Formațiile partici- 

pante 

 

 

30 mai 

realizat 

Surse proprii 

Programul de 

conservare şi 

promovare a cuturii 

tradiționale ”Ziua 

Universală a Iei” 

Promovarea iei 

românești și a 

costumului popular 

vlăscean 

 

Locuitorii  

orașului Giurgiu 

 

24 iunie 

Realizat 

parțial 

 

Programul de educaţie 

permanentă 

Concurs național de 

pictură pentru copii 

„Tradiții și culori de 

sărbători”, ed. a XI-a 

Descoperirea şi punerea 

în valoare a tinerilor 

talentaţi din judeţul 

Giurgiu și din țară 

Promovarea acestora la 

 nivel naţional 

Copii din şcolile  

şi grădiniţele 

din judeţ și din țară 

Noiembrie

- februarie 

2022 

realizat 

Surse proprii 

Programul de Stimularea vieţii Locuitorii  22 -23 Surse proprii 
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promovare prin 

spectacol  „După 

datini, colindăm!”,  

ediţia  a XII-a 

 

culturale şi promovarea 

creaţiilor artistice 

Aducerea în atenţia 

 publicului local a 

 obiceiurilor  

tradiţionale de peste an 

satelor  

participante la  

festival 

Comunitatea locală 

giurgiuveană 

 

Decembrie 

realizat 

 

 

 Managementul de proiect: centralizatorul1 de programe/proiecte/beneficiari:  

 

Nr. 

crt. 
   Programul Tip proiect 

Nr. de 

Proiecte 
Număr2  de*)  

Număr de 

beneficiari 

 (1)            (2)        (3)     (4)          (5)      (6) 

  1. 

 

 

 

Programul de conservare 

 şi promovare a  

meşteşugurilor practicate 

în judeţul Giurgiu 

 

proiecte medii 

 

3 

    

Cursuri 18/săptămână   

 

120 

  2. Programul de promovare 

 prin spectacol   

proiecte mari 2 Festivaluri 2 1700 

proiecte medii 7 Festivaluri 2 

Spectacole 5 

1500 

proiecte mici 2 Spectacole 2 150 

  3. Programul de conservare şi 

transmitere a culturii 

tradiţionale 

proiecte mici 1 Spectacole 3 1000 

proiecte medii 2 Cursuri 2x8 / săptămână 210 

  4. Programul de  

educaţie permanentă 

 

proiecte mici 5 Spectacole   7   

Expoziții  9    

Concursuri/festivaluri 26    

Examene  13  

500 

500 

 

50 

proiecte medii 1 Festivaluri  2 400 

  5.  Total: 23 105 6130 

 

Servicii culturale oferite3 de instituţie în cadrul programelor proprii, rezultate din 

misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz 

 Participarea  cursanților la emisiuni tv  

- Posturile naționale ETNO TV, Giurgiu TV   

  Spectacole folclorice dedicate anumitor evenimente  

 Colaborări cu instituții sau ONG-uri în vederea realizării unor proiecte comune  

 

Alte servicii oferite comunităţii căreia se adresează instituţia, după caz: 

 - instruirea formațiilor de dansuri populare din județ. 

 - inițierea  elevilor din școlile Băneasa, Chiriacu, Gostinu, Daia, Singureni în arta 

meșteșugărească tradițională; 

                                                 
proiecte de acelaşi tip, se recomandă şi menţionarea separată, în coloana (5) şi (6), a impactului pe fiecare proiect în 
parte. Numărul de beneficiari (spectatori, vizitatori etc.) poate fi doar cel rezultat  din înregistrările în evidenţele contabile 
ale instituţiei, indiferent de categoria de bilete – preţ întreg, redus, profesional, onorific etc. 
2 În funcţie de specificul fiecărei instituţii, această coloană (5) va conţine numărul de contacte nemijlocite cu diferitele 
categorii de beneficiari ai proiectelor: după caz spectacole, concerte, alte reprezentaţi, expoziţii, prezentări publice, etc. 
3 Lista programelor/proiectelor/acţiunilor realizate în afara programului minimal, şi o foarte scurtă descriere. 
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 - participarea elevilor din cadrul compartimentului Școala Populară de Arte la activitățile altor 

instituții din municipiu și județ  

 

  F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, 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 venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

a. Buget aprobat și executat în anul 2021 

 

Nr. 

Crt. DENUMIRE INDICATOR Simbol  

Buget 

aprobat 

pe anul  

2021 

 Executie 

la 31  

decembrie 

2021 

1 TOTAL VENITURI    1738  

  

1661 

2  33.10 55 54 

3 VENITURI PROPRII 33.10.19 55 54 

4 SUBVENTIE DE LA ALTE INSTITUTII 43.10 1631 1607 

5 Subventie pentru institutiile publice 43.10.09 1611 1593 

6 Subventii destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 20 14 

7 Total cheltuieli (Cod SF+SD)   1686 1661 

8 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   1666 1646 

9 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  

( cod10.01 la 10.03) 

10 

1573 1562 

10 
   Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 

10.01.06+10.01.30) 

10.01 

1537 1528 

11  Salarii de bază 10.01.01 1266 1266 

12 Sporuri pentru conditii de munca 10,01,05 103,5 101 

13  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 66,5 66 

14 Indemnizatii de delegare 10,01,13 - - 

15 Indemnizatii de hrana  10,01,17 101 98 

18        Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 36 35 

19 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 36 35 

20 

        TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII (cod 

20.01la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.27+20.30) 

20 

93 85 

21 
        Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30 ) 

20.01 

64 61 

22  Furnituri de birou 20.01.01 2 2 

23  Materiale pentru curăţenie 20.01.02 1 1 

24  Încălzit , iluminat , şi forţa motrică 20.01.03 26 23 

25  Apă canal şi salubritate 20.01.04 3 3 

26  Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 5 5 

27  Piese de schimb 20.01.06 2 2 

28  Transport 20.01.07 - - 

29  Poştă , telecomunicaţii , radio  ,tv , internet 20.01.08 8 8 

30 

 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional 

20.01.09 

10 10 
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31  Alte bunuri şi servicii ptr.intreţinere şi funcţionare 20.01.30 7 7 

32 Reparatii curente 20.02 2 2 

33 

          Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 

20.05 

3 3 

34  Alte obiecte de inventar 20.05.30 3 3 

35 

 Deplasări,detasari, transferuri (Cod 

20.06.01+20.06.02)  
20.06. 

2 1 

36 Deplasari interne,detasari, transferuri 20.06.01 2 1 

37 Cărţi  publicaţii şi materiale documentare 20.11 2 1 

38 Pregătire profesională 20.13 1 1 

39 Protectia muncii 20.14 5 3 

40 

Alte cheltuieli(cod20.30.01 l 

20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 

14 13 

41 Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile 20.30.30 14 13 

42 TITLUL XIII CHELTUIELI DE CAPITAL 71 20 14 

43 Active fixe 71.10 20 14 

44 Alte active fixe 71.01.30 20 14 

 

 

b. Buget pentru anul 2022 

Nr. 

 rt. 

 

DENUMIRE INDICATOR 

 

 

Simbol 

  

 

Buget  

anul  2022 

propus 

 

Buget  

anul  2022 

aprobat 

 

1 TOTAL VENITURI    2210 1810 

2  33.10 55 55 

3 VENITURI PROPRII 33.10.19 55 55 

4 SUBVENTIE DE LA ALTE INSTITUTII 43.10 2145 1755 

5 Subventie pentru institutiile publice 43.10.09 2145 1745 

6 Subventii destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 10 10 

7 Total cheltuieli (Cod SF+SD)   2210 1610 

8 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE   2200 1800 

9 

         TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL  

( cod10.01 la 10.03) 

10 

1886 1600 

10 
   Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 

10.01.06+10.01.30) 

10.01 

1828 1512 

11  Salarii de bază 10.01.01 1488 1248 

12 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 132 100 

13  Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 72 65 

14 Indemnizatii de delegare 10.01.13 - - 

15 Indemnizatii de hrana  10,01,17 132 97 

16 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 4 2 

17 
   Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 

10.02.30) 

10.02 

0 38 

18 Tichete de vacanta  10.02.06 0 38 

19        Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 58 93 

20 Contributii de asigurare sociale de stat 10.03.01 17 15 

21 Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 41 35 
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22 

        TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII (cod 

20.01la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 

20.27+20.30) 

20 

314 200 

23 
        Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30 ) 

20.01 

64 65 

24  Furnituri de birou 20.01.01 2 2 

25  Materiale pentru curăţenie 20.01.02 1 1 

26  Încălzit , iluminat , şi forţa motrică 20.01.03 26 27 

27  Apă canal şi salubritate 20.01.04 3 3 

28  Carburanţi şi lubrefianţi 20.01.05 5 5 

29  Piese de schimb 20.01.06 2 2 

30  Poştă , telecomunicaţii , radio  ,tv , internet 20.01.08 7 8 

31 

 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 

funcţional 

20.01.09 

10 10 

32  Alte bunuri şi servicii ptr.intreţinere şi funcţionare 20.01.30 8 7 

33 Reparatii curente 20.02 2 2 

34 

          Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 

20.05 

20 20 

35  Alte obiecte de inventar 20.05.30 20 20 

36 
 Deplasări,detasari, transferuri (Cod 20.06.01 + 

20.06.02)  

20.06. 

2 2 

37 Deplasari interne,detasari, transferuri 20.06.01 2 2 

38 Cărţi  publicaţii şi materiale documentare 20.11 2 2 

39 Pregătire profesională 20.13 4 4 

40 Protectia muncii 20.14 4 5 

41 
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 l 20.30.06 + 20.30.07 

+ 20.30.09+20.30.30) 

20.30 

216 100 

42 Alte cheltuieli cu bunurile si serviciile 20.30.30 216 100 

43 TITLUL XIII CHELTUIELI DE CAPITAL 71 10 14 

44 Active fixe 71.10 10 14 

45 Alte active fixe 71.01.30 10 14 

 

- prin comparație, se poate observa că bugetul aferent anului 2021 a fost unul de criză, fără bani 

alocați pentru desfășurarea activităților culturale 

-  bugetul aprobat pentru anul 2022 este tot auster, ceea ce face imposibilă desfășurarea tuturor 

activităților propuse în programul minimal. 

 

2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 

Nr. Crt Denumirea activității Nr. beneficiari estimat 

1 Expoziție  pictură ”Eminescu în imagini ” 100 

2 Expoziție  grafică „Eminescu” 150 

3 Spectacol de Sf. Valentine –”Pentru voi, îndrăgostiții lumii” 100 

4 „Dragobetele la Giurgiu”- spectacol muzical - coregrafic 100 

5 Spectacol  - „Mărțișoare muzicale” 100 

6 Expoziție  pictură „Chipul mamei” 100 

7 Expoziție  grafică, portrete și felicitări ”De Ziua Mamei” 200 
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8 Spectacol „De ziua ta, mămico!” 100 

9 M-Ucenicii Domnului, ediția a XII-a 100 

10 Festivalul judeţean al obiceiurilor de primăvară 

“ Mugurel de sălcioară” ediţia a XII-a 

300 

11 Ziua Internațională a Romilor, ediția a VII-a 50 

12 Festivalul  interconfesional de muzică corală  religioasă  cu 

participare internaţională “Lumină din lumină” ediţia a XII-a 

700 

13  Expoziție cu tematică religioasă 700 

14 Expoziție pictură și grafică  „Ziua Europei” 200 

15 Spectacol „Noaptea muzeelor” 250 

16 Expoziție pictură și grafică  „Ziua Europei” 200 

17 Festival concurs national de dans „Magia dansului”, ediția a 

IX-a 

700 

18 Festival județean de folclor pentru copii și tineret  

„Ca pe Vlașca”, ediția a IX-a 

200 

19 Festivalul  județean de muzică ușoară pentru copii și tineret 

„Steluțe pe portativ”, ediția a X-a 

100 

20 Festivalul judeţean  „Călușul ca pe Vlaşca” 500 

21 Ziua universală a Iei 300 

22 Atelier de pictură româno-bulgar „Suflet de copil” 300 

23 Ziua copilului – spectacol 800 

24 „Festivalul Culturii Vlăscene”  ediția a XII-a 1000 

25 Festival concurs național de artă plastică ”Tradiții și culori de 

sărbători”, ediția a XIII-a 

500 

26 Spectacol cu ocazia sărbătorilor de Crăciun „Săniuța muzicală” 100 

27 Festivalul minorităților „Multikids fest”, ediția a VII-a 150 

28 Festivalul judeţean de datini  şi obiceiuri de iarnă „După 

datini, colindăm!”, ediția a XIV-a 

300 

 

- numărul de beneficiari la spectacolele din cadrul Școlii Populare de Arte a fost calculat raportat 

la condițiile existente în acest moment (30% din capacitatea sălii – pentru cele desfășurate fizic și 

numărul de vizualizări - pentru cele online). 

- numărul de beneficiari la festivaluri este estimat pentru condiții normale de desfășurare a 

acestora și a bugetului aprobat (nu cel propus). 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

                                

Situaţia programelor minimale pentru 2021 

Nr 

Crt.  

Denumirea 

programului/ 

proiectului  

cultural  

Nivelul de 

interes/ 

grupuri 

ţintă  

Descrierea sumară a 

programului / 

proiectului şi a co-

organizatorilor  

Rezultate aşteptate  Suma 

estima 

 tă  

Perioada 

de desf. 

01.  Evidenţa 

computerizată a 

 documentelor           

ce constituie 

banca de date 

Local  Digitizarea 

documentelor din 

teren și a imaginilor 

obiectelor de artă  

populară și uz 

 Protejarea și 

popularizarea 

patrimoniului zonal 

  Optimizarea 

comunicării la 

 Perma 

nent 
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științifică din 

cadrul instituției 

gospodăresc din județ nivel naţional  

 

02. Păstrarea, 

conservarea, 

valorificarea şi 

exprimarea 

identităţii 

patrimoniului 

cultural naţional 

în contextul 

globalizării 

Local 

 

 

Local 

 

 

 

Județean 

 

 

 

Județean 

 

Ziua Culturii 

Naționale 

 

 „Unirea 

principatelor 

române” 

 

„M-ucenicii 

Domnului” 

 

„Ziua universală a 

iei” – expoziție de 

costume populare din 

zona Vlașca 

Stimularea vieţii 

culturale şi 

promovarea 

creaţiilor artistice 

Promovarea 

valorilor naționale 

și internaționale 

Promovarea 

artiștilor locali 

 

Promovarea 

portului popular 

vlăscean 

1000 

       

 

     

1000 

 

 

 

- 

 

 

- 

Ianuarie 

 

 

 

Ianuarie  

 

 

 

Martie  

 

 

Iunie  

03. Programul de 

educaţie 

permanentă  

Național   

 

 

 

Naţional  

 

 Expoziţie cu tematică  

religioasă ”Tradiții și 

culori de sărbători” 

 

Prezenţa cursanţilor 

Şcolii Populare la 

concursuri, festivaluri, 

expoziţii  

 Descoperirea şi 

punerea în valoare a 

tinerilor talentaţi din 

judeţul Giurgiu 

 Promovarea 

acestora la nivel 

naţional 

 

100 

 

 

 

 

 

Noiem 

brie – 

februarie 

2021 

 

 

 

04. 

 

 

 

 

 

Programul de 

conservare şi 

promovare prin 

spectacol 

 

 

 

  Județean  

 

 

 

Național 

 

 

 

 

Național 

 

 

 

 

 

  Județean  

 

 

 

 

 

  Județean  

 

 

  Județean  

 

 „Iubește românește 

de Dragobete” - 

spectacol folcloric 

 

Festivalul concurs 

national de dans 

„Magia dansului” 

 

Festivalul 

interconfesional de 

muzică corală 

religioasă „Lumină 

din lumină” 

 

Festivalul județean 

pentru copii și tineret 

„Steluțe pe portativ”, 

ediția a IX-a 

 

„1 decembrie” – 

spectacol folcloric 

 

Festivalul de datini și 

 

 

  

- 

 

 

 

1750 

 

 

 

1800 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1000 

 

 

- 

Februarie  

 

 

 

Mai 

 

 

 

Mai 

 

 

 

 

 

 Iunie 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

Decembrie 
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obiceiuri de iarnă 

„După datini, 

colindăm!” 

05. Programul de 

conservare şi 

transmitere a 

culturii 

tradiţionale 

Judeţean 

 

Cursuri de dans 

popular 

 

 

 

 

Cursuri învăţare 

meşteşuguri 

Coordonarea 

ansamblurilor 

folclorice de copii 

şi tineri care să 

valorifice creaţia 

folclorică locală 

Promovarea 

meşteşugurilor 

tradiţionale prin 

continuarea 

cursurilor ţinute de 

referenţii Centrului 

600 

 

 

 

 

 

1400 

An 

școlar 

 

 

 

 

An 

școlar 

 

 

 

 

 

 

 

Manager, 

Prof. Carmen Mihaela Pețanca 

 


