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CENTRUL DE CULTURĂ
,,AUGUSTIN BENA”
ALBA

Întocmit,

ALEXANDRU PAL
Manager

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pentru evaluarea
managementului de către Consiliul Județean Alba, denumit în continuare
,,autoritatea”, pentru Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, denumită în
continuare ,,instituția”, aflată în subordinea sa, în conformitate cu
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările
ulterioare, denumită în continuare ordonanță de urgență, precum și cu
cele ale regulamentului de evaluare.

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea

1. Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale
care se adresează aceleiași comunități

Activitatea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” se adresează în principal
comunității Județului Alba. În anul 2019, în vederea implementării proiectelor, scopului și
obiectivelor propuse, instituția a colaborat cu următoarele instituții, organizații și grupuri
informale, care se adresează aceleiași comunități:

2017
Unități Administrativ Teritoriale
- Municipiul Alba Iulia (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române, expoziții de arte
plastice la Galeriile de Artă ale municipiului, Arte și meșteșuguri pentru toți –
Sărbătoarea primăverii, Concert de Paști, Turneu de Pricesne, Stagiunea concertelor de
promenadă a Fanfarei Județului Alba, Târgul Produs de Cluj, Ziua Europei, Ziua
Națională a Tineretului și Ziua Națională a Independenței, Festivalul Internațional de
Teatru de Tineret Apollo, Târgul de carte Alba Transilvana, Ziua Copilului, Festivalul de
tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură – etapa finală, Zilele Medievale ale
Bălgradului, Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”, Festivalul de jazz Alba
Jazz, Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor, Salonul de Iarnă al artiștilor plastici
din Județul Alba, Ziua Națională a României, Concert Tezaur Folcloric - ,,Cântec din
suflet de român”, Concert de Colinde)
- Orașul Câmpeni (proiectele: Carnavalul de la Veneția, Balul Moților de la Câmpeni,
Turneu de Pricesne, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte”)
- Municipiul Sebeș (proiectele: Gala Doamnelor de succes, Festivalul Național de
Folclor ,,Felician Fărcașiu”)
- Municipiul Blaj (proiectele: Turneu de Pricesne, Concert de Paști, Sărbătoarea
Libertății, Balul Astrei, Blaj aLive, Ziua Imnului Național al României, Bogățiile
Toamnei de la Blaj, Turneu de Colinde)

- Municipiul Aiud (proiectele: Turneu de Pricesne, Ziua Rozelor de la Ciumbrud,
Workshop de Artă fotografică Inter-Art, Festivalul Internațional de Folclor, Tabăra
Internațională de Artă Plastică Inter-Art Aiud, Festivalul Internațional de Film și artă
fotografică)
- Orașul Cugir (proiectele: Turneu de Pricesne, Toamna Cugireană, Turneu de Colinde)
- Orașul Ocna Mureș (proiectele: Festivalul Internațional de Folclor, Festivalul Național
de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta”)
- Orașul Zlatna (proiectele: Festivalul Internațional de Film Etnografic, Festivalul
Național de Interpretare a Romanței)
- Orașul Teiuș (proiectele: Turneu de Pricesne, Întâlnirea Ceferiștilor, Zilele Orașului
Teiuș, Turneu de Colinde)
- Comuna Berghin (proiectul Fiii Satului Ghirbom)
- Comuna Jidvei (proiectele: Ziua Internațională a Romilor și Festivalul Național de
Folclor ,,Strugurele de Aur”)
- Comuna Albac (proiectul Târgul Național de Turism Rural de la Albac)
- Comuna Stremț (proiectul Fiii Satului Geomal)
- Comuna Șugag (proiectul Statu la vase în lunea Paștelui)
- Comuna Ciugud (proiectele: Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură –
etapa zonală Ciugud, Sărbătoarea Cireșelor la Hăpria, Fiii Satului Teleac – Drâmbar)
- Comuna Șona (proiectul Fiii Satului Biia)
- Comuna Meteș (proiectele: Ieșirea-n Rai de la Ampoița, Expoziție de ovine la Văleni)
- Comuna Avram Iancu (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Turneu de
Colinde)
- Comuna Unirea (proiectele: Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură –
etapa zonală Unirea, Ziua Culturii Maghiare la Unirea)
- Comuna Sălciua (proiectul: Târgul de la Sălciua)
- Comuna Săsciori (proiectele: Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură –
etapa zonală Loman, Festivalul Cetăților Dacice, Fiii Satului la Căpâlna, Festivalul de
folclor pastoral ,,Coborâtul oilor”)

- Comuna Bucium (proiectele: Sărbătoarea Narciselor, Festivalul de tradiții și obiceiuri
Cultură pentru Cultură – etapa zonală Negrileasa)
- Comuna Cricău (proiectul: Sărbătoarea Dacilor la Cricău)
- Comuna Mirăslău (proiectul Ziua culturii maghiare la Mirăslău)
- Comuna Abrud (proiectele: Ziua Minerului, Festivalul Național de Folclor ,,Inimi
fierbinți în Țara de Piatră”)
- Comuna Horea (proiectele: Ziua Lemnarului, Tabăra de sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”)

- Comuna Brănești – Ilfov (proiectul Ziua Cucilor)
- Comuna Păuca – Sibiu (proiectul Datini străbune pe Secașe)
- Municipiul Sighișoara (proiectul Ziua Unirii Principatelor Române)
- Municipiul Satu Mare (proiectul Cântă și încântă de dragobete)
- Municipiul Sibiu (proiectul Turneu de Pricesne)
- Municipiul Cluj-Napoca (proiectul Turneu de Pricesne)
- Consiliul Județean Bihor (proiectul Târgul de Fete de pe Muntele Găina)
- Consiliul Județean Hunedoara (proiect Târgul de Fete de pe Muntele Găina)
- Consiliul Județean Arad (proiectul Târgul de Fete de pe Muntele Găina)
- Consiliul Județean Cluj (proiectul Târgul de Fete de pe Muntele Găina)

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (proiectele: Festivalul Cetăților Dacice, Concert
Tezaur Folcloric ,,Cântec din suflet de român”, Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură
pentru Cultură, Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor, Ziua Încoronării Regelui
Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia, UABs Intercultural Youth Days Festival)
- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba (proiectele: Colocviul Romanului
Românesc Contemporan, Târgul de carte Alba Transilvana, Zilele Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba);
- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia (proiect Târgul de carte Alba Transilvana);

Instituții deconcentrate din Județul Alba
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba (proiectele: Festivalul Cetăților
Dacice, Târgul de Turism Rural de la Albac);

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale
- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (proiectele: Colocviul Romanului
Românesc Contemporan, Festivalul Internațional de Teatru de Tineret Apollo, Târgul de
carte Alba Transilvana, Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură,
Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor, Ziua Națională a României, UABs
Intercultural Youth Days Festival, Târgul de carte Alba Transilvana, Concert de Paști)
- Inspectoratul Școlar Județean Alba (activități de educație artistică și culturală în
grădinițele și școlile din Județul Alba, Ziua Ziua Națională a Portului Tradițional din
România, Mult îmi place și iubesc, Tabloul primăverii, Festivalul Național de Tradiții și
Obiceiuri La porțile Apusenilor, Mândre-s ardelencele ca și vara florile);
- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia (proiectele: Stragiunea Orchestrei de
Cameră a Județului Alba, Ziua Națională a Portului Tradițional din România și
transmiterea tuturor regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice
primite la sediul instituției);
- Palatul Copiilor Alba Iulia (proiectul Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de
Mâine”);
- Clubul Copiilor Blaj-Câmpeni, Clubul Copiilor Aiud-Ocna Mureș, Clubul Copiilor
Sebeș-Cugir (participarea cursanților cluburilor copiilor la evenimentele organizate în
zonele respective – spectacole, în colaborare cu casele de cultură și transmiterea tuturor
regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției);

Uniuni de creație de utilitate publică

- Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Alba Iulia (proiectele: Expoziție
personală Eugen Cioancă, Expoziție personală Nicolae Muntean, Expoziție de grup
Walkers 1, Expoziție de grup Walkers 2, Expoziție personală Ovidiu Panighianț, Salonul
de Iarnă al artiștilor plastici din Județul Alba);
- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara (proiectele: Planul
editorial al Revistei Discobolul, Premiile Revistei Discobolul, Colocviul Romanului
Românesc Contemporan, Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor);
- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (colaborare
permanentă cu privire la administrarea și gestionarea drepturilor de autor ale
compozitorilor cu care instituția colaborează pe parcursului anului);
- CREDIDAM (colaborare permanentă cu privire la declararea și actualizarea datelor în
vederea gestionării în bune condiții a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți)
- Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România (proiectele: Ziua
Națională a Portului Tradițional din România, Ieșirea-n Rai la Ampoița, Ziua Națională a
României);

Alte instituții
- Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia (proiectele: Festivalul Național de
Folclor ,,Strugurele de Aur”, Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”,
Concert de Colinde, Concert Tezaur Folcloric - ,,Cântec din suflet de român”, Ziua
Națională a României);
- Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia (activitatea curentă a clasei de actorie
din cadrul instituției și proiectele Arte și meșteșuguri pentru toți – Sărbătoarea Primăverii,
Ziua Internațională a Francofoniei, Stagiunea Orchestrei de Cameră a Județului Alba,
Festivalul Internațional de Teatru de Tineret Apollo, UABs Intercultural Youth Days
Festival, Gala Feminitate și Dăruire);
- Palatul Cultural din Blaj (proiectul Concert de Sărbători la Palatul Cultural din Blaj);
- Muzeul Principia din Alba Iulia (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române,
Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor);

- Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu” Aiud (proiectele: Turneu de Pricesne, Workshop
de Artă fotografică Inter-Art, Festivalul Internațional de Folclor, Tabăra Internațională de
Artă Plastică Inter-Art Aiud, Festivalul Internațional de Film și artă fotografică);
- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș (proiectele: Gala Doamnelor de succes,
Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu”);
- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni (activitatea curentă a clasei de
interpretare la tulnic din cadrul instituției și proiectele Carnavalul de la Veneția, Balul
Moților de la Câmpeni, Turneu de Pricesne, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus,
la moți, la munte”);
- Casa de Cultură din Cugir (Turneu de Pricesne, Toamna Cugireană, Turneu de
Colinde);
- Casa de Cultură din Blaj (Turneu de Pricesne, Concert de Paști, Sărbătoarea Libertății,
Balul Astrei, Blaj aLive, Ziua Imnului Național al României, Bogățiile Toamnei de la
Blaj, Turneu de Colinde);
- Casa de Cultură din Teiuș (proiectele: Turneu de Pricesne, Întâlnirea Ceferiștilor,
Zilele Orașului Teiuș, Turneu de Colinde);
- Căminele Culturale din comunele județului Alba (proiectele: Festivalul de tradiții și
obiceiuri Cultură pentru Cultură, Statu la vase în lunea Paștelui, Coborâtul Oilor de la
Loman, Festivalul Internațional de Film Etnografic Zlatna, Ziua Încoronării Regelui
Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia, Târgul Național de Turism Rural de la Albac,
Ziua Națională a României, Concert de Colinde, Concert Tezaur Folcloric – Cântec din
suflet de roman, transmiterea tuturor regulamentelor concursurilor din domeniile arte
plastice și muzică, de pe plan județean, național și internațional).

Organizații neguvernamentale
- Fundația InterArt Aiud (proiectele: Workshop de Artă fotografică Inter-Art, Tabăra
Internațională de Artă Plastică Inter-Art Aiud, Festivalul Internațional de Film și artă
fotografică),
- Fundația Terrarmonia Alba Iulia (proiectele: Concert de Colinde, Ziua Națională a
României, culegeri de folclor pe teritoriul Județului Alba);

- Societatea Cultural-Patriotică ,,Avram Iancu” Zlatna (proiectele: Târgul de Fete de
pe Muntele Găina, Festivalul Internațional de Film Etnografic Zlatna);
- Asociația SincreticArt (proiectul Concert de Paști);
- Asociația Culturală Obârșia (proiectul Bogățiile Toamnei de la Blaj);
- Asociația ,,Dansuri Populare Alba Carolina” (colaborare permanentă pentru
asigurarea unui minim de 7 perechi de dansatori pentru activitatea curentă a Serviciului
Ansamblul Folcloric al Județului Alba din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”)
- Asociația Femeilor din Alba (proiectul Gala Feminitate și Dăruire),
- Asociația Partida Romilor Pro-Europa (proiectul Ziua Internațională a Romilor)
- Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (proiectele Ziua Copilului, Turneu de
Pricesne și înființarea în parteneriat a unei clase de muzică religioasă în cadrul instituției)

Alte instituții, organizații, grupuri informale
- Instituția Prefectului Județul Alba (proiectul Ziua Națională a României, Ziua
Imnului Național),
- ADR Centru (proiectul Zilele Orașului Bad Freienwalde – Germania),
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și Agenția Națională
Antidrog (,,Uniți pentru educație – Uniți pentru viață”, parteneriat realizat în vederea
participării reprezentanților Centrului de Prevenire la activitățile de educație artistică și
culturală organizate de instituție),
- Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului (proiectul Turneu de Pricesne),
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia (proiectele Ziua Copilului, Turneu de
Pricesne),
- Mitropolia Ardealului (proiectul Turneu de Pricesne),
- Mass-media locală și națională, în vederea promovării/mediatizării proiectelor
implementate de instituție (Urbea Mea, AtlasFm, Informația de Alba, Alba Carolina Tv,
Alba24, Revista de Alba, AB.ro, ProAlba, Radio Reîntregirea, Ziarul Unirea, Radio
Unirea FM, Radio Orion, TVR 1, TVR 3 Tg. Mureș, TVR 3 Cluj, ProTV, Mediafax,
Agerpres, Radio Antena Satelor),

- Jandarmeria Alba, IPJ Alba, Serviciul de Ambulanță al Județului Alba, ISU Alba
(în vederea asigurării unui climat de maximă siguranță la evenimentele organizate în tot
județul).

2018
Unități Administrativ Teritoriale
- Municipiul Alba Iulia (proiectele: Salonul de primăvară al artiștilor plastici, Stagiunea
concertelor de promendă în orașele Județului Alba – recitaluri de fanfară în Cetatea Alba
Carolina, 1 iunie Ziua Copilului – Străjerii Unirii, Expoziție de meșteșuguri tradiționale,
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Bubble Parade Alba
Iulia, Spectacol muzical-coregrafic la Caponieră, Arborarea Drapelului României, Ziua
Drapelului, Comemorarea Eroilor anticomuniști, Balada populară în Zona folclorică Alba,
Expoziție de pictură Floare Muntean, Depuneri de coroane și Dezvelire busturi Cetatea
Alba Carolina, Parada Cavalerii Vinului, Salonul de Iarnă al artiștilor plastici din Județul
Alba, Ziua Națională a României, Festivalul iernii)
- Municipiul Aiud (proiectele: Ziua Rozelor de la Ciumbrud, , Festivalul Internațional de
Folclor CIOFF, Festivalul Internațional de Film și artă fotografică, Ziua Națională a
României)
- Municipiul Blaj (proiectele: Sărbătoarea Mierii, Palatul Culturii între trecut și viitor,
Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” și Sărbătoarea Libertății,
Zilele Municipiului Blaj, Bogățiile Toamnei de la Blaj, Blaj aLive, Piesa de teatru Cerere
în căsătorie, Salonul de toamnă al artiștilor plastici din Județul Alba, Stagiunea Orchestrei
de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Spectacol folcloric Sub falnic gorun,
Concert extraordinar Tezaur Folcloric, Piesa de teatru Soț de vânzare, Colocviile
Naționale de Etnografie și Folclor și Conferința Națională a Asociației de Științe
Etnografice din România, Reconstituirea Zborului Unirii, Conferința Bucuria de a fi
român – Dan Puric, Ziua Națională a României)
- Municipiul Sebeș (proiectele: Spectacol folcloric - Unirea Principatelor Române,
Concert de Pricesne, Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia, Stagiunea Orchestrei
de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Festivalul Național de Folclor Felician
Fărcașiu, Ziua Națională a României)

- Orașul Abrud (proiectele: Festivalul Național de Folclor Inimi fierbinți în Țara de
Piatră, Ziua Națională a României)
- Orașul Baia de Arieș (proiectul: Ziua Națională a României)
- Orașul Câmpeni (proiectele: 1 clasă externă – interpretare la tulnic, Recital de tulnic la
Catedrala Moților, Recital de tulnic la Beciul lui Horea, Deschiderea oficială a
Olimpiadei de Istorie de la Câmpeni, Zilele Orașului Câmpeni, Eveniment dedicat
Centenarului la Câmpeni, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la
munte”, Ziua Națională a României)
- Orașul Cugir (proiectele: 4 clase externe – dansuri de societate, chitară, actorie și
pictură religioasă, Expoziția de icoane – Paștele și Icoana din sufletul copilului, Spectacol
de teatru – Croitorașul cel poznaș, Ziua Copilului la Cugir, Toamna Cugireană,
Săptămâna altfel, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a
României)
- Orașul Ocna Mureș (proiectele: Mărțișor călător, Târgul de Turism Rural de la Albac,
Festivalul Internațional de Folclor CIOFF, Festivalul Național de Folclor - Mureș, pe
marginea ta, Ziua Națională a României)
- Orașul Teiuș (proiectele: Concert de Pricesne, Dezvelire monument, Festivalul
Internațional de Folclor CIOFF, Ziua Națională a României)
- Orașul Zlatna (proiectele: Festivalul Internațional de Film Etnografic, Festivalul
Național de Interpretare a Romanței, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Albac (proiectele: 1 clasă externă – interpretare la tulnic, Târgul Național de
Turism Rural de la Albac, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Almașu Mare (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Arieșeni (proiectele: Ziua Națională a României)
- Comuna Avram Iancu (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina, 194 de ani de
la nașterea lui Avram Iancu – Erou al Națiunii Române, Gala Festivalului de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)

- Comuna Berghin (proiectele: Concert de Pricesne, Fiii Satului Ghirbom, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Bistra (proiectele: 1 clasă externă – dansuri populare, Acasă la Bistra, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Blandiana (proiectele: Ziua Comunei Blandiana, Gala Festivalului de tradiții
și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Bucerdea Grânoasă (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Bucium (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Câlnic (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Cenade (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Cergău (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Ceru-Băcăinți (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Cetatea de Baltă (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Ciugud (proiectele: 1 clasă externă – arte plastice și decorațiuni tradiționale,
Datini străbune pe Secașe, Fiii Satului Limba, Ziua Comunei Cut, Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Ciuruleasa (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Crăciunelu de Jos (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Cricău (proiectele: Cartea – Din vremuri apuse, memorii Iudita Secula, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)

- Comuna Cut (proiectele: Datini străbune pe Secașe, Ziua Comunei Cut, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Daia Română (proiectele: Datini străbune pe Secașe, Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Doștat (proiectele: Datini străbune pe Secașe, Gala Festivalului de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Fărău (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Galda de Jos (proiectele: Sărbătorile Galdei, Gala Festivalului de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Gârda de Sus (proiectele: 1 clasă externă – țesături tradiționale, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Gârbova (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Hopârta (proiectele: Festivalul Internațional de Folclor CIOFF, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Horea (proiectele: Ziua Lemnarului, Tabăra de sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”,
Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a
României)
- Comuna Ighiu (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Întregalde (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Jidvei (proiectele: Spectacol de 8 martie, Festivalul Național de Folclor
,,Strugurele de Aur”, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”,
Ziua Națională a României)
- Comuna Livezile (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Lupșa (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)

- Comuna Lopadea Nouă (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Lunca Mureșului (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Meteș (proiectele: Ieșirea-n Rai, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Mihalț (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Mirăslău (proiectele: Ziua culturii maghiare la Mirăslău, Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Mogoș (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Noșlac (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Ohaba (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Pianu (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Poiana Vadului (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Ponor (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Poșaga (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Roșia de Secaș (proiectele: Datini străbune pe Secașe, Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Sălciua (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)

- Comuna Săliștea (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Săsciori (proiectele: Fiii Satului Căpâlna, Coborâtul oilor, Gala Festivalului
de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Sâncel (proiectele: Județul Alba în țară și în lume, Gala Festivalului de tradiții
și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Sântimbru (proiectele: Concert de Pricesne, Gala Festivalului de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Scărișoara (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Sohodol (proiectele: 1 clasă externă – dansuri populare, Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Stremț (proiectele: Fiii Satului Geomal, Fiii Satului Stremț, Gala Festivalului
de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Șibot (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Șona (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Șpring (proiectele: Concert de Pricesne, Datini străbune pe Secașe, Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României)
- Comuna Șugag (proiectele: Statu la vase în lunea Paștelui, Fiii Satului Șugag, Zi-i bade
cu fluiera, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua
Națională a României)
- Comuna Unirea (proiectele: Zilele Comunei Unirea, Ziua Culturii Maghiare la Unirea,
Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a
României)
- Comuna Vadu Moților (proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”, Ziua Națională a României)

- Comuna Vințu de Jos (proiectele: Oktoberfest, Târgul de Turism Rural de la Albac,
Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a
României)

- UAT Cluj (proiectele: Seara Artelor, Produs de România – Cluj, Proiect 100 la Cluj,
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Ziua Națională a României)
- UAT Mureș (proiectele: Festivalul-concurs Dell Arte, Festivalul Național – Zilele
Școlilor de Arte, Ziua Națională a României)
- UAT Covasna (proiectele: Ziua Națională a României)
- UAT Arad (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Ziua Națională a
României)
- UAT Hunedoara (proiectele: Ziua Națională a României)
- UAT Bihor (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Ziua Națională a
României)
- UAT Bistrița Năsăud (proiectele: Ziua Națională a României)
- UAT Gorj (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Meleaguri Brâncușiene”, Ziua
Națională a României)
- UAT Caraș Severin (proiectele: 70 de ani Școala Populară de Arte și Meserii ,,Ion
Ramanu” Reșița, Ziua Națională a României)
- UAT Timiș (proiectele: Recital coregrafic, Ziua Națională a României)
- UAT Brașov (proiectele: Art Festival Brașov)
- UAT Vrancea (proiectele: Orchestra Unirii leagă orașele Unirii, Vrancea Eroică)
- UAT Satu Mare (proiectele: Ziua Națională a României)
- UAT Sibiu (proiectele: Datini străbune pe Secașe, Ziua Națională a României)
- UAT Olt (proiectele: Festivalul-concurs Arte și tradiții românești Slatina, Ziua
Națională a României)
- UAT Constanța (proiectele: Festivalul Internațional de Muzică Corală ,,I.D. Chirescu”
Cernavodă)

- UAT Maramureș (proiectele: Ziua Națională a României)
- UAT Harghita (proiectele: Ziua Națională a României)
- Republica Moldova (proiectul: Ziua Națională a României)

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (proiectele: Ziua Națională a României,
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Festivalul Cetăților
Dacice, Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Salonul de
primăvară al artiștilor plastici, 194 de ani de la nașterea lui Avram Iancu – Erou al
Națiunii Române, )
- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba (proiectele: Cafeneaua Culturală –
aniversări culturale, Târgul de carte Alba Transilvana);
- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia (proiect Ziua Națională a României, Piesa
de teatru Soț de vânzare);

Instituții deconcentrate din Județul Alba
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba (proiectele: Festivalul Cetăților
Dacice);

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale
- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (proiectele: Recital cameral,
Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor, Ziua Națională a României, UABs
Intercultural Youth Days Festival, Susținerea programului Arta Sacră);
- Inspectoratul Școlar Județean Alba (activități de educație artistică și culturală în
grădinițele și școlile din Județul Alba, Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc,
Tabloul primăverii);
- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia (proiectele: Stragiunea Orchestrei de
Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Tabloul primăverii, transmiterea tuturor
regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției);

- Palatul Copiilor Alba Iulia (proiectul: Ziua României la Gyula - Ungaria);
- Clubul Copiilor Blaj-Câmpeni, Clubul Copiilor Aiud-Ocna Mureș, Clubul Copiilor
Sebeș-Cugir (participarea cursanților cluburilor copiilor la evenimentele organizate în
zonele respective – spectacole, în colaborare cu casele de cultură și transmiterea tuturor
regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției);
- Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia (proiectele:
Tabloul primăverii, Mult îmi place și iubesc portul nostrum românesc);
- Grădinița cu program normal ,,Licurici” Alba Iulia (proiectul: Sunt roman,
românaș);
- Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș” Alba Iulia (proiectul: Azi e zi de șezătoare);
- Școala Generală ,,Ion Mincu” Vinerea (activități creative de stimulare și dezvoltare
personală prin artă, activități educative, realizarea de programme de socializare).

Uniuni de creație de utilitate publică
- Uniunea Artiștilor Plastici din România (proiectele: Salonul de toamnă al artiștilor
plastici, Salonul national de iarnă al artiștilor plastici, Ziua Națională a României,
Expoziție de picture Floare Muntean, ;
- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara (proiectele: Colocviile
Naționale de Etnografie și Folclor și Conferința Națională a Asociației de Științe
Etmografice din România);
- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (colaborare
permanentă cu privire la administrarea și gestionarea drepturilor de autor ale
compozitorilor cu care instituția colaborează pe parcursului anului);
- CREDIDAM (colaborare permanentă cu privire la declararea și actualizarea datelor în
vederea gestionării în bune condiții a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți)
- Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România (proiectele: Ieșirea-n
Rai la Ampoița, Mult îmi place și iubesc portul nostrum românesc);
Alte instituții

- Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia (proiectele: Festivalul Național de
Folclor ,,Strugurele de Aur”, Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”,
Concert Tradițional de Colinde, Alifantis&Zan – Țara de unde vin);
- Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia (activitatea curentă a clasei de actorie
din cadrul instituției și proiectele: Serbările Unirii 2018, Ritual de primăvară, Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba);
- Palatul Cultural din Blaj (proiectele: Palatul Cultural din Blaj între trecut și viitor,
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Colocviile Naționale
de Etnografie și Folclor și Conferința Națională a Asociației de Științe Etmografice din
România, Ziua Națională a României, Concert de Crăciun – Orchestra ,,Imperial« Brașov,
Conferința ,,Bucuria de a fi roman” – Dan Puric, Spectacol folkloric ,,Sub falnic gorun”,
Piesa de teatru ,,Soț de vânzare”);
- Muzeul Principia din Alba Iulia (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române,
Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor);
- Museikon (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”, Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Salonul national de iarnă al
artiștilor plastici)
- Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu” Aiud (proiectele: Festivalul Internațional de
Folclor CIOFF, Festivalul Internațional de Film și artă fotografică);
- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș (proiectele: Spectacol folcloric - Unirea
Principatelor Române, Concert de Pricesne, Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia,
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Festivalul Național
de Folclor Felician Fărcașiu, Ziua Națională a României);
- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni (activitatea curentă a clasei de
interpretare la tulnic din cadrul instituției și proiectele: Recital de tulnic la Catedrala
Moților, Recital de tulnic la Beciul lui Horea, Deschiderea oficială a Olimpiadei de Istorie
de la Câmpeni, Zilele Orașului Câmpeni, Eveniment dedicat Centenarului la Câmpeni,
Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte”, Ziua Națională a
României);
- Casa de Cultură din Cugir (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba, Toamna Cugireană);

- Casa de Cultură din Blaj (proiectele: Sărbătoarea Mierii, Blaj aLive, Bogățiile
Toamnei de la Blaj);
- Casa de Cultură din Teiuș (proiectele: Concert de Pricesne, Zilele Orașului Teiuș);
- Căminele Culturale din comunele județului Alba (proiectele: Gala Festivalului de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Statu la vase în lunea Paștelui, Coborâtul
Oilor de la Loman, Festivalul Internațional de Film Etnografic Zlatna, Târgul Național de
Turism Rural de la Albac, Ziua Națională a României, Concert Tradițional de Colinde la
Alba Iulia, transmiterea tuturor regulamentelor concursurilor din domeniile arte plastice și
muzică, de pe plan județean, național și internațional).

Organizații neguvernamentale
- Fundația InterArt Aiud (proiectele: Festivalul Internațional de Film și artă
fotografică),
- Fundația Terrarmonia Alba Iulia (proiectele: Ziua Națională a României, Concertul
annual al Ansamblului ICOANE, culegeri de folclor pe teritoriul Județului Alba);
- Societatea Cultural-Patriotică ,,Avram Iancu” Zlatna (proiectele: Târgul de Fete de
pe Muntele Găina, Festivalul Internațional de Film Etnografic Zlatna);
- Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (proiectele: Ziua Copilului, Concert de
Pricesne, ,,Mărțișor călător, mamei, cu mult drag și dor” și înființarea în parteneriat a unei
clase de muzică religioasă în cadrul instituției),
- Asociația Maria Poenariu, Laz (proiectele: Județul Alba în țară și în lume –
Sărbătorile Consulare de la Lyon, Expoziție comemorativă de icoane pe sticlă ,,Maria
Poenariu și a șasea generație”).

Alte instituții, organizații, grupuri informale
- Instituția Prefectului Județul Alba (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române,
Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național al României, Ziua Națională a României),
- Curtea de Apel Alba Iulia (proiectul: 25 de ani de existență a Curții de Apel Alba
Iulia),

- Consiliul Superior al Magistraturii (proiectul: Conferința CSM – Centenarul Marii
Uniri – o istorie a justiției modern),
- Creative Europe și Europa Nostra (proiectul Palatul Cultural din Blaj între trecut și
viitor),
- Biserica Ortodoxă din Șugag (proiectele: Zi-i bade cu fluiera, Statu la vase în lunea
Paștelui),
- Catedrala Romano-Catolică ,,Sfântul Mihail” Alba Iulia (proiectul: Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba),
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și Agenția Națională
Antidrog (,,Uniți pentru educație – Uniți pentru viață”, parteneriat realizat în vederea
participării reprezentanților Centrului de Prevenire la activitățile de educație artistică și
culturală organizate de instituție și proiectele: Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Târgul de Fete de pe Muntele Găina),
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia (proiectele: Târgul Lemnarului, Ziua
Copilului, Concert de Pricesne),
- Rotary Club Alba Iulia (proiectul: Alifantis&Zan – Țara de unde vin),
- GAL Pe Mureș și pe Târnave (proiectul Târgul de Fete de pe Muntele Găina),
- GAL Drumul Iancului (proiectul Târgul de Fete de pe Muntele Găina),
- Centrul Național de Artă Tinerimea Română București (proiectul Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba),
- JIDVEI (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”, Județul Alba în
țară și în lume – Sărbătorile Consulare de la Lyon),
- Consulatul General al României la Lyon (proiectul: Județul Alba în țară și în lume –
Sărbătorile Consulare de la Lyon),
- Institutul Cultural Român Londra (proiectul: Ziua României la Londra),
- Lanzhou City University China (proiectul: Naiul pe Drumul Mătăsii – festival de
muzică popular China-România),
- Mass-media locală și națională, în vederea promovării/mediatizării proiectelor
implementate de instituție (Urbea Mea, AtlasFm, Informația de Alba, Alba Carolina Tv,

Alba24, Revista de Alba, AB.ro, ProAlba, Radio Reîntregirea, Ziarul Unirea, Radio
Unirea FM, Radio Orion, TVR 1, TVR Teritorial Tg. Mureș, TVR Teritorial Cluj, ProTV,
Mediafax, Agerpres, Radio Antena Satelor, Radio Cluj),
- IJJ Alba, IPJ Alba, SAJ Alba, ISU Alba (în vederea asigurării unui climat de maximă
siguranță la evenimentele organizate în tot județul).

2019
Unități Administrativ Teritoriale
- Municipiul Alba Iulia (proiectele: Recital al Școlii de arte și meșteșuguri și Recital
cameral la Azilul de bătrâni din Alba Iulia, Cros caritabil ,,Alergăm împreună pentru
copii’’, Ziua Copilului, Târgul de carte Alba Transilvana, Ziua Eroilor, Ziua Iei Moțești,
Ziua Drapelului, De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți, Stagiunea concertelor de
promenadă în orașele Județului Alba, Stagiunea Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena’’ a
Județului Alba, 100 de ani de la înființarea Inspectoratului de Jandarmi, Lansare de carte
și recital cameral ,,Arta în România. Din preistorie în contemporaneitate’’, 100 de ani de
la înființarea Colegiului Național Militar ,,Mihai Viteazul’’ din Alba Iulia, Dezvelire bust
în Cetatea Alba Carolina, Ziua Națională a României, Colocviile Naționale de Etnografie
și Folclor ,,Gheorghe Pavelescu’’, Gala Tezaurelor Umane Vii, Târgul de Crăciun din
Cetatea Alba Carolina, 30 de ani de la Revoluția din 1989, ,,Lăutari de ieri și de azi’’)
- Municipiul Aiud (proiectele: Ziua Rozelor, Festivalul Internațional de Folclor,
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba, Stagiunea Orchestrei de
cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Zilele Culturale ,,Liviu Rebreanu’’, Ziua
Minorităților Naționale din România)
- Municipiul Blaj (proiectele: Sărbătoarea Mierii, Concert de Paște, Recital cameral –
Ziua Europei și Ziua Independenței României, Spectacol folcloric la Palat, Blaj aLive,
Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Bogățiile Toamnei,
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba, Stagiunea Orchestrei de
cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Recital cameral educativ la Colegiul Național
,,Inochentie Micu Clain’’, Concert ,,Tezaur Folcloric’’)
- Municipiul Sebeș (proiectele: Spectacol folcloric - Unirea Principatelor Române,
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba, Stagiunea Orchestrei de

cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Concert extraordinar ,,Gheorghe Zamfir’’,
Zilele muzicale ,,Carl Filtsch’’, Zilele Municipiului Sebeș, Ziua Fanfarei din Petrești)
- Orașul Abrud (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de
Piatră’’, Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba)
- Orașul Baia de Arieș (proiectul: Zilele Orașului Baia de Arieș, Stagiunea concertelor
de promenadă în orașele Județului Alba)
- Orașul Câmpeni (proiectele: 1 clasă externă – interpretare la tulnic, ,,Apusenii și moții
la Centenar Regal’’- 100 de ani de la înființarea Inspectoratului de Jandarmi, Zilele
Orașului Câmpeni, Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba,
Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte’’)
- Orașul Cugir (proiectele: 4 clase externe – dansuri de societate, chitară, actorie și
Fanfara ,,Transilvania Junior’’, Festivalul ,,La Goruni’’, Stagiunea Orchestrei de cameră
,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Toamna Cugireană, Ziua Națională a României)
- Orașul Ocna Mureș (proiectele: Festivalul Internațional de Folclor, Festivalul Național
de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta’’, Stagiunea concertelor de promenadă în orașele
Județului Alba)
- Orașul Teiuș (proiectele: Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului
Alba, Stagiunea Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Zilele Orașului
Teiuș)
- Orașul Zlatna (proiectele: Festivalul Național de Interpretare a Romanței, Stagiunea
concertelor de promenadă în orașele Județului Alba)
- Comuna Albac (proiectele: 1 clasă externă – interpretare la tulnic, Târgul Național de
Turism Rural, Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Almașu Mare (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’)
- Comuna Arieșeni (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)

- Comuna Avram Iancu (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Ziua Națională a Tineretului și
Ziua Uniunii Europene, 180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă)
- Comuna Berghin (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Bistra (proiectele: 1 clasă externă – dansuri populare, ,,Acasă la Bistra’’,
Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Blandiana (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’)
- Comuna Bucerdea Grânoasă (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Bucium (proiectele: Ședință foto – obiceiuri tradiționale în Bucium,
Sărbătoarea Narciselor, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Câlnic (proiectele: Lansare de carte și recital cameral ,,Arta în România. Din
preistorie în contemporaneitate’’, Tabere de creația la Casa Artelor din Deal)
- Comuna Cenade (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Cergău (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Ceru-Băcăinți (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba,
Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Cetatea de Baltă (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Ciugud (proiectele: 1 clasă externă – arte decorative, Festivalul-concurs de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Ziua Națională a României)
- Comuna Ciuruleasa (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Crăciunelu de Jos (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură’’)

- Comuna Cricău (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Lansare de carte)
- Comuna Cut (proiectele: ,,Datină străbună pe Secașe’’, Expozițiile etnografice din
Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Daia Română (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’)
- Comuna Doștat (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Fărău (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs
de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Galda de Jos (proiectele: ,,Galda în sărbătoare’’, Festivalul ,,Serbările
toamnei’’, Recital cameral educativ la Spitalul neuropsihiatric, Festivalul-concurs de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Gârda de Sus (proiectele: 1 clasă externă – țesături tradiționale, Expozițiile
etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’, Târgul Național de Turism Rural)
- Comuna Gârbova (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Hopârta (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Horea (proiectele: Ziua Lemnarilor din Munții Apuseni, Tabăra de sculptură
,,Dâmbul lui Gâf”, Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții
și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Târgul Național de Turism Rural)
- Comuna Întregalde (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’)
- Comuna Jidvei (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”,
Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Livezile (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)

- Comuna Lupșa (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Lopadea Nouă (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’)
- Comuna Lunca Mureșului (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Meteș (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Mihalț (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Mirăslău (proiectele: Zilele culturii maghiare de la Mirăslău, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Mogoș (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Noșlac (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Ohaba (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Pianu (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs
de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Poiana Vadului (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Ponor (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Rădești (proiectele: Fiii satului Rădești, Expozițiile etnografice din Județul
Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’
- Comuna Rimetea (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)

- Comuna Roșia de Secaș (proiectele: Datină străbună pe Secașe, Expozițiile etnografice
din Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Sălciua (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Săliștea (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Săsciori (proiectele: ,,Coborâtul oilor’’, Expozițiile etnografice din Județul
Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Sâncel (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Sohodol (proiectele: 1 clasă externă – dansuri populare, Festivalul-concurs de
tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Stremț (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Fiii satului Geomal, Fiii satului
Geoagiu)
- Comuna Șona (proiectele: Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Șpring (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba, Festivalulconcurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Șugag (proiectele: Statu’ la vase în lunea Paștelui, Expozițiile etnografice din
Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’,
Festivalul ,,Zi-i bade cu fluiera’’)
- Comuna Unirea (proiectele: Zilele culturii maghiare de la Unirea, Expozițiile
etnografice din Județul Alba, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’)
- Comuna Vadu Moților (proiectele: Expozițiile etnografice din Județul Alba,
Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)
- Comuna Vințu de Jos (proiectele: Oktoberfest, Festivalul-concurs de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’)

- UAT Cluj (proiectele: ,,Seara Artelor’’, ,,Aniversarea Ansamblului Folcloric
,,Mugurelul’’, Festivalul Național de Folclor ,,Taragotul de Aur’’ – Dumitru Fărcaș,
Festivalul Toleranței de la Turda, Tabăra de creație ,,Țara Moților’’ de la Beliș,
Festivalul-concurs Național ,,Fantezie în pași de dans’’, Târgul de Fete de pe Muntele
Găina)
- UAT Mureș (proiectele: Festivalul Național ,,Zilele Școlilor de Arte’’, Festivalul ,,7R –
Mirajul Orientului’’, Concert al Ansamblului Folcloric al Județului Alba în Parcul Central
din Tg. Mureș)
- UAT Satu Mare (proiectele: Expoziție de icoane pe sticlă ,,Icoana de Laz’’, Concursul
Național de Artă Plastică ,,Arta, pasiunea mea’’, Festivalul ,,Muzica inimii mele’’)
- UAT Arad (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina)
- UAT Bihor (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina)
- UAT Gorj (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Meleaguri Brâncușiene”,
Festivalul-concurs pentru copii și tineretr ,,Florile Ceahlăului’’)
- UAT Giurgiu (proiectele: Festivalul-concurs de artă plastică ,,Hristos a Înviat’’)
- UAT Prahova (proiectele: Colocviul Național ,,Coregrafia dansului tradițional astăzi’’)
- UAT Sibiu (proiectele: ,,Datină străbună pe Secașe’’, Aniversarea a 10 ani de la
înființarea Ansamblului Folcloric ,,Ghiocelul’’ din Sibiu, Festivalul-concurs ,,Dans’’ din
Piața Mică, Festivalul Internațional ,,Capitala muzicală’’)
- UAT Galați (proiectele: Concursul Național de arte vizuale ,,Nicolae Mantu’’)
- UAT Caraș Severin (proiectele: Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii și
tineret ,,Ritmuri în mileniul 3’’ de la Berzasca, Simpozionul Școlilor populare de arte de
la Băile Herculane)
- UAT Brașov (proiectele: Festivalul-concurs ,,Art Festival’’, Festivalul Național de
Folclor ,,Mocănașul’’ de la Săcele, Concursul Național de Fotografie ,,Oameni și datini’’)
- UAT Argeș (proiectele: Festivalul-concurs de icoane ,,Rugamu-ne ție’’
- UAT Olt (proiectele: Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești’’ de la Slatina)
- Republica Moldova (proiectul: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur’’,
Ziua Națională a României)

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (proiectele: Ziua Națională a României,
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Festivalul Cetăților
Dacice, Ziua Unirii Principatelor Române, Expoziția ,,Icoana din sufletul meu’’,
Expoziția de icoane ,,Icoana, lumină în suflet dew copil’’, ,,Copilăria cucerește Alba
Iulia’’, Spectacol coregrafic ,,Origini profane’’, Expoziția de fotografie ,,Garda Apulum –
Acasă la Dacii Apoulonului’’, ,,Comori bănățene’’, ,,Mult îmi place și iubesc portul
nostru românesc’’)
- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba (proiectele: Târgul de carte ,,Alba
Transilvana’’, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, ,,Mult
îmi place și iubesc portul nostru românesc’’, Opera lui Ion Lăncrănjan – expoziție de
linogravuri din romanul ,,Cordovanii’’, Etnografie din Transilvania, )
- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia (proiectele: ,,Copilăria cucerește Alba
Iulia’’, Sărbătoarea Mierii de la Blaj, Festivalul Internațional de Teatru ,,Povești’’)

Instituții deconcentrate din Județul Alba
- Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba (proiectele: Festivalul Cetăților
Dacice)

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale
- Universitatea ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (proiectele: Stagiunea Orchestrei de
Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor
,,Gheorghe Pavelescu’’, Ziua Națională a României, Erasmus International Week,
Programul ,,Artă Sacră’’)
- Inspectoratul Școlar Județean Alba (activități de educație artistică și culturală în
grădinițele și școlile din Județul Alba, ,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc’’,
,,Tabloul Primăverii’’, ,,Sunt român, românaș’’)
- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia (proiectele: Stragiunea Orchestrei de
Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, ,,Tabloul Primăverii’’, transmiterea tuturor

regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției)
- Clubul Copiilor Sebeș (proiectul: Festivalul Internațional de Folclor de la Roma)
- Clubul Copiilor Blaj-Câmpeni, Clubul Copiilor Aiud-Ocna Mureș, Clubul Copiilor
Sebeș-Cugir (participarea cursanților cluburilor copiilor la evenimentele organizate în
zonele respective – spectacole, în colaborare cu casele de cultură și transmiterea tuturor
regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției)
- Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia (proiectele:
,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc’’, ,,Tabloul Primăverii’’)
- Grăcinița cu program prelungit nr. 11 din Alba Iulia (proiectele: Atelierele
Crăciunului)
- Grădinița cu program normal ,,Licurici” Alba Iulia (proiectul: ,,Sunt român,
românaș’’)
- Grădinița ,,Lumea Ștrumfilor’’ din Alba Iulia (proiectele: Pe aripile fanteziei, în
lumea copilăriei)
- Școala Gimnazială ,,Nicodim Ganea’’ din Bistra (proiectul: evenimente și activități
cu character educational)
- Colegiul Național ,,Inochenție Micu Clain’’ din Blaj (proiectele: Concert cameral
educativ)
- Seminarul Teologic Ortodox (proiectele: Caravana Etnografică)
- Liceul ,,Lazăr Chirilă’’ din Baia de Arieș (proiectele: Caravana Etnografică)
- Școala Gimnazială Ciugud (proiectele: Caravana Etnografică)
- Școala Gimnazială ,,Singidava’’ din Cugir (proiectele: Fanfara ,,Transilvania
Junior’’)
- Colegiul Tehnic ,,I. D. Lăzărescu’’ din Cugir (proiectele: Fanfara ,,Transilvania
Junior’’)

Uniuni de creație de utilitate publică
- Uniunea Artiștilor Plastici din România (proiectele: Salonul national al artiștilor
plastici, Ziua Națională a României, expoziții personale și expoziții de grup la Galeriile
de Artă ale UAP – Filiala Alba Iulia)
- Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara (proiectele: Colocviile
Naționale de Etnografie și Folclor ,,Gheorghe Pavelescu’’)
- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (colaborare
permanentă cu privire la administrarea și gestionarea drepturilor de autor ale
compozitorilor cu care instituția colaborează pe parcursului anului);
- CREDIDAM (colaborare permanentă cu privire la declararea și actualizarea datelor în
vederea gestionării în bune condiții a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți)
- Uniunea Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România (proiectele: ,,Mult îmi
place și iubesc portul nostru românesc’’)
Alte instituții
- Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia (proiectele: Festivalul Național de
Folclor ,,Strugurele de Aur”, Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”,
Concert Tradițional de Colinde, 100 de ani de la înființarea Colegiului Național Militar
,,Mihai Viteazul’’ din Alba Iulia, Conferința TEDEX)
- Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia (activitatea curentă a Ansamblului de
Dansuri al Județului Alba din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’, ,,Mult îmi
place și iubesc portul nostru românesc’’, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba, Arte și meșteșuguri pentru toți)
- Palatul Cultural din Blaj (proiectele: Sărbătoarea Mierii, Concert de Paște, Recital
cameral – Ziua Europei și Ziua Independenței României, Spectacol folcloric la Palat, Blaj
aLive, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’, Stagiunea
Orchestrei de cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba, Concert ,,Tezaur Folcloric’’)
- Muzeul Principia din Alba Iulia (proiectele: Colocviile Naționale de Etnografie și
Folclor ,,Gheorghe Pavelescu’’, Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba, Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena’’ a Județului Alba)

- Museikon (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului
Alba, Expoziția ,,Icoana din sufletul meu’’, Spectacol coregrafic ,,Origini profane’’)
- Centrul Cultural ,,Liviu Rebreanu” Aiud (proiectele: Festivalul Internațional de
Folclor CIOFF, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
Zilele Culturale ,,Liviu Rebreanu’’, Ziua Minorităților Naționale din România)
- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș (proiectele: Ziua Unirii Principatelor
Române, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Festivalul
Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu’’, Zilele Municipiului Sebeș, Festivalul ,,Lucian
Blaga’’, Concert extraordinar ,,Gheorghe Zamfir’’, Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch’’)
- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni (activitatea curentă a clasei de
interpretare la tulnic din cadrul instituției și proiectele: ,,Apusenii și moții la Centenar
Regal’’- 100 de ani de la înființarea Inspectoratului de Jandarmi, Zilele Orașului
Câmpeni, Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba, Festivalul
Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte’’)
- Casa de Cultură din Cugir (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba, Toamna Cugireană)
- Casa de Cultură din Blaj (proiectele: Sărbătoarea Mierii, Blaj aLive, Bogățiile
Toamnei)
- Casa de Cultură din Teiuș (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba, Zilele Orașului Teiuș)
- Căminele Culturale din comunele județului Alba (proiectele: Festivalul de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Statu la vase în lunea Paștelui, Târgul Național de
Turism Rural de la Albac, Ziua Națională a României, Concert Tradițional de Colinde la
Alba Iulia, transmiterea tuturor regulamentelor concursurilor din domeniile arte plastice și
muzică, de pe plan județean, național și internațional).

Organizații neguvernamentale
- Fundația InterArt Aiud (proiectele: Festivalul Internațional de Film și artă fotografică,
Zilele Culturale ,,Liviu Rebreanu’’)

- Fundația Terrarmonia Alba Iulia (proiectele: Ziua Națională a României, culegeri de
folclor pe teritoriul Județului Alba)
- Societatea Cultural-Patriotică ,,Avram Iancu” Zlatna (proiectele: Târgul de Fete de
pe Muntele Găina)
- Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia (proiectele: Ziua Copilului și înființarea în
parteneriat a unei clase de muzică religioasă în cadrul instituției)
- Asociația Maria Poenariu, Laz (proiectele: Județul Alba în țară și în lume, Expoziția
de icoane ,,Icoana de Laz’’ de la Satu Mare)
- Asociația ,,Dacii din Cetate’’ (proiectele: Editare, publicare și diseminare carte ,,Din
vremuri apuse’’ de Iudita Secula)
- Asociația GAL Drumul Iancului (proiectele: Târgul de Fete de pe Muntele Găina)

Alte instituții, organizații, grupuri informale
- Instituția Prefectului Județul Alba (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române,
Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național al României, Ziua Națională a României)
- Curtea de Apel Alba Iulia (proiectul: Recital cameral de sărbători, ),,Justiția ăn artă,
arta justiției’’)
- Biserica Ortodoxă din Șugag (proiectele: Festivalul ,,Zi-i bade cu fluiera’’, Statu la
vase în lunea Paștelui)
- Catedrala Romano-Catolică ,,Sfântul Mihail” Alba Iulia (proiectul: Stagiunea
Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba)
- Sinagoga din Alba Iulia (proiectele: Lansare de carte și recital cameral ,,Arta în
România. Din preistorie în contemporaneitate’’)
- Biserica Greco-Catolică Teiuș (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba)
- Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba și Agenția Națională
Antidrog (,,Uniți pentru educație – Uniți pentru viață”, parteneriat realizat în vederea
participării reprezentanților Centrului de Prevenire la activitățile de educație artistică și
culturală organizate de instituție și proiectele: Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură

pentru Cultură”, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Festivalul Cetăților Dacice,
,,Strategia națională antidrog’’)
- Centrul Școlar de Educație Inclusivă Alba Iulia (proiectele: Recitaluri camerale
educative)
- Spitalul neuropsihiatric Galda de Jos (proiectele: Recitaluri camerale educative)
- Căminul pentru personae vârstnice Alba Iulia (proiectele: Recitaluri camerale
educative)
- Rotary Club Alba Iulia (proiectul: Ziua Națională a României),
- Compania JIDVEI (proiectele: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”)
- Mass-media locală și națională, în vederea promovării/mediatizării proiectelor
implementate de instituție (Urbea Mea, AtlasFm, Informația de Alba, Alba Carolina Tv,
Alba24, Revista de Alba, AB.ro, ProAlba, Radio Reîntregirea, Ziarul Unirea, Radio
Unirea FM, HIT Fm, TVR 1, TVR Teritorial Tg. Mureș, TVR Teritorial Cluj, TVR 3,
TVR Moldova, TVR Internațional, ProTV, Mediafax, Agerpres, Radio Antena Satelor,
Radio Cluj)
- IJJ Alba, IPJ Alba, SAJ Alba, ISU Alba (în vederea asigurării unui climat de maximă
siguranță la evenimentele organizate pe raza Județului Alba).

2020
Unități Administrativ Teritoriale
- Municipiul Alba Iulia (proiectele: Stagiunea Orchestrei de Cameră a Județului Alba,
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba, Festivalul Național de
Muzică Folk ,,Ziua de mâine’’, Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena’’, Trupa
RIFF 50 de ani, ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’, Alba Iulia Music and Film
Festival, Sărbătoarea Muzicii)
- Municipiul Blaj (proiectele: ,,Bogățiile Toamnei’’, ,,Fascinantul itinerar al Operei
Românești’’)
- Municipiul Sebeș (proiectele: Spectacol folcloric extraordinar dedicat Unirii
Principatelor Române din 1859, Zilele muzicale ,,Carl Filtsch’’)

- Orașul Cugir (4 clase externe – dansuri de societate, chitară, actorie și Fanfara
,,Transilvania Junior’’)
- Comuna Albac (1 clasă externă – interpretare la tulnic)
- Comuna Ohaba (proiectul ,,Concert de Pricesne’’)
- Comuna Ciugud (1 clasă externă – arte decorative)
- Comuna Gârda de Sus (1 clasă externă – țesături tradiționale)
- Comunele județului Alba (activități de culegere și cercetare a tradițiilor și obiceiurilor,
folclorului muzical și coregrafic din Județul Alba)

- UAT Turda (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)
- UAT Cluj (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)
- UAT Reghin (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)
- UAT Beiuș (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)

Instituții subordonate Consiliului Județean Alba
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia (proiectul: Împlinirea a 100 de ani de la Tratatul
de la Trianon)
- Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga” Alba (proiectul: Alna susține cultura - Ziua
Culturii Naționale)
- Teatrul de Păpuși ,,Prichindel” Alba Iulia (proiectele: ,,O poveste din lumea
păpușilor’’, ,,Ursulețul Anotimpurile’’, ,,Capra cu trei iezi’’, spectacole de teatru în Piața
Cetății din Alba Iulia )

Instituții subordonate Ministerului Educației Naționale
- Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca (proiectul: ,,Fascinantul
itinerar al Operei Românești’’)
- Liceul de Arte ,,Regina Maria” din Alba Iulia (transmiterea tuturor regulamentelor
concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul instituției)

zonele respective – spectacole, în colaborare cu casele de cultură și transmiterea tuturor
regulamentelor concursurilor din domeniul muzicii și artelor plastice primite la sediul
instituției)
- Grădinița cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia (proiectele:
,,Mult îmi place și iubesc portul nostru românesc’’, ,,Tabloul Primăverii’’)
- Școala Gimnazială ,,Singidava’’ din Cugir (proiectele: Fanfara ,,Transilvania
Junior’’)
- Colegiul Tehnic ,,I. D. Lăzărescu’’ din Cugir (proiectele: Fanfara ,,Transilvania
Junior’’)

Uniuni de creație de utilitate publică
- UCMR-ADA, Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (colaborare
permanentă cu privire la administrarea și gestionarea drepturilor de autor ale
compozitorilor cu care instituția colaborează pe parcursului anului);
- CREDIDAM (colaborare permanentă cu privire la declararea și actualizarea datelor în
vederea gestionării în bune condiții a drepturilor conexe ale artiștilor interpreți)

Alte instituții
- Centrul Cultural ,,Lucian Blaga” Sebeș (proiectele: Ziua Unirii Principatelor
Române, Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch’’)
- Casa de Cultură ,,Avram Iancu” din Câmpeni (activitatea curentă a clasei de
interpretare la tulnic din cadrul instituției)
- Casa de Cultură Turda (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)
- Muzeul Etnografic al Transilvaniei (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei
Românești’’)
- Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al
Operei Românești’’)
- Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș (proiectul:
,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)

- Casa de Cultură Beiuș (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei Românești’’)
- Centrul Județean pentru Cultură Bistrița (proiectul: ,,Fascinantul itinerar al Operei
Românești’’)
- Căminele Culturale din comunele județului Alba (proiectele: Festivalul de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Statu la vase în lunea Paștelui, Târgul Național de
Turism Rural de la Albac, Ziua Națională a României, Concert Tradițional de Colinde la
Alba Iulia, transmiterea tuturor regulamentelor concursurilor din domeniile arte plastice și
muzică, de pe plan județean, național și internațional).

Organizații neguvernamentale
-

Asociația Hospice Eliana (proiectele: Valentine̓ s Day, Dragobetele sărută fetele,
Armonii de primăvară)

Alte instituții, organizații, grupuri informale
- Instituția Prefectului Județul Alba (proiectele: Ziua Unirii Principatelor Române,
Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național al României)
- Biserica Ortodoxă din Ohaba (proiectul: Concert de Pricesne)
- Compania JIDVEI (proiectul: Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”)
- Hotel TRANSILVANIA (proiectul: Sărbătoarea Muzicii)
- Mass-media locală și națională, în vederea promovării/mediatizării proiectelor
implementate de instituție (Urbea Mea, AtlasFm, Informația de Alba, Alba Carolina Tv,
Alba24, Revista de Alba, AB.ro, ProAlba, Radio Reîntregirea, Ziarul Unirea, Radio
Unirea FM, HIT Fm, TVR 1, TVR Teritorial Tg. Mureș, TVR Teritorial Cluj, TVR 3,
TVR Moldova, TVR Internațional, ProTV, Mediafax, Agerpres, Radio Antena Satelor,
Radio Cluj, Radio Romnia Cultural)
- IJJ Alba, IPJ Alba, SAJ Alba, ISU Alba, DSP Alba (în vederea asigurării unui climat
de maximă siguranță la evenimentele organizate pe raza Județului Alba).

2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncta tari, puncta slabe,
oportunități, amenințări)
Mediul extern cuprinde condițiile exterioare în care Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena” operează. Instituția își desfășoară activitatea într-un mediu complex, în schimbare,
care în mod continuu creează noi provocări ce trebuie controlate pentru a asigura
atingerea scopului și obiectivelor propuse, pentru a asigura continuitatea și succesul.
Mediul intern al instituției cere aceeași atenție în conducere, ca și cel extern. Mediul
intern cuprinde factorii din interiorul instituției care influențează activitatea: structura,
cultura, valorile, stilurile manageriale, comunicarea, tehnologia. De asemenea, factorii
mediului intern sunt influențați de mediul extern.

Mediul extern al instituției
Instituția, în general, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc prin care se
satisfac anumite nevoi ale societății, ale mediului extern, în cadrul căruia instituția se
constituie și se dezvoltă.
Evaluarea mediului extern ne permite să identificăm schimbările, tendințele,
oportunitățile și amenințările.
Analiza mediului extern trebuie să se desfășoare pe mai multe componente: social,
tehnic, economic, politic (factori STEP). De aici derivă o serie de factori care pot
influența activitatea instituției:
- condițiile economice (puterea de cumpărare și cererea de servicii culturalartistice este în creștere la nivel local și național),
- sistemul legal (legislația în vigoare are încă numeroase fluctuații, însă a permis
dezvoltarea instituției din toate punctele de vedere),
- poziția geografică (poziția geografică a permis dezvoltarea turismului cultural pe
plan județean, dar și colaborarea, pe plan național și internațional, pentru implementarea
proiectelor cultural-artistice, având în vederea că în anul 2019 numeroase instituții au
împlinit 100 de ani de la înființare),
- grupurile țintă (diversitatea grupurilor țintă din județ a condus instituția spre a
avea o ofertă culturală bogată și diversificată),

- piața muncii și relațiile concurențiale (piața muncii este în creștere și continuă
dezvoltare în Județul Alba, iar relațiile concurențiale generează rezultate foarte bune în
cazul nostru),
- disponibilitatea resurselor (resursele alocate de către ordonatorul de credite au
susținut realmente activitatea instituției și nu au creat probleme în procesul de
implementare a proiectelor propuse),
- climatul politic (legile, politicile publice, guvernarea nu a afectat în mod direct
activitatea instituției, cu excepția unor mici presiuni în implementarea, desfășurarea unor
proiecte din cauza perioadei de campanie electorală din anul 2019, situații care au fost
însă depășite cu succes și fără probleme însemnate).

Mediul intern al instituției
Succesul instituției este dependent, într-un grad ridicat, de contribuția angajaților
săi. Acesta este influențat de percepțiile și sentimentele lor față de instituție. Nevoile și
așteptările oamenilor pot fi sporite sau frustrate de unele aspecte din instituție.
Interacțiunea oamenilor și structura influențează procesele comportamentale, cum
ar fi stilul managerial, planificarea, comunicarea, managementul conflictului, procesul
decizional, celelalte comportamente interpersonale. Toate acestea influențează outputurile muncii și nivelul atașamentului față de organizație.
Principalii factori din interiorul instituției care influențează activitatea acesteia
sunt:
- structura organizatorică (structura tinde în continuare să fie mai flexibilă și să
aibă mai puține niveluri, pentru a răspunde mai rapid și mai bine solicitărilor),
- stilul managerial (Managerul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” a avut un
stil participativ – a colaborat cu angajații și s-a bucurat de sprijinul acestora. În această
situație, există o structură de control cu un înalt grad de comunicare în ambele sensuri.
Informația a fost liberă pentru toți cei implicați în procesul decizional),
- comunicarea (comunicarea în cadrul instituției a fost deschisă și liberă),
- capabilitatea de schimbare (identificarea tuturor stărilor nefavorabile, a
insatisfacției, a pașilor care trebuie urmați pentru eficientizarea acțiunilor și atingerea

scopurilor, precum și comunicarea, aducerea la cunoștința oamenilor din instituție a
viziunii dorite),
- tipologia culturii organizaționale (desemnează un ansamblu de idei, cunoștințe,
reguli, valori, care definesc modul în care se desfășoară munca, precum și cel de tratare a
oamenilor).
Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în anul 2017
1. Strengths – Puncte forte

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune

- mutarea instituției într-un sediu propriu, renovat, cu -

gradul mic de implicare a cultelor

suprafață și spații adecvate pentru desfășurarea activității recunoscute oficial în România (18 la
curente,

număr),

- ofertă cultural-artistică foarte variată,

- grad mic de participare a persoanelor

- potențial cultural-artistic mare în tot județul,

cu

dizabilități

implementate,

în

la
ciuda

proiectele
facilitării

- mediu tânăr, cu forță de muncă, idei, entuziasm; media accesului acestora,
de vârstă a personalului este de 32 de ani,
- lipsa unei săli proprii de spectacole și
- personal competent,
concerte duce la creșterea costurilor de
- mediatizarea și promovarea instituției cu succes pe plan implementare a proiectelor artistice și la
neputința realizării unor stagiuni, cu
local, național și internațional,
- reorganizarea instituției, scoaterea la concurs și
ocuparea unor posturi, precum și modificarea ROF-ului a
generat rezultate imediate,
- realizarea unor importante investiții (amenajarea curții
interioare

și

împrejmuirii

la

sediul

instituției,

achiziționarea unui sistem performant de sonorizare,
achiziționarea unui autoturism din clasa SUV și a unei
remorci, achiziționarea de instrumente muzicale și
costume de scenă pentru toate serviciile artistice din
instituție),
- restabilirea relațiilor de colaborare între serviciile și

evenimente organizate în mod regulat.

compartimentele din instituție,
- alocarea bugetară echilibrată din partea ordonatorului
de credite,
- înființarea unei edituri științifice proprii,
- înființarea unei edituri muzicale proprii,
- dezvoltarea, extinderea activității Serviciului Fanfara
Județului Alba,
- realizarea unui grad al veniturilor proprii peste cel
prognozat,
- creșterea gradului de implicare a minorităților naționale
din Județul Alba în vederea implementării proiectelor
propuse,
- buna colaborare cu instituțiile și organizațiile din județ
care activează în aceleași domenii,
- prezența constantă și profesională a instituției pe
paginile de socializare a adus un număr de peste 100.000
de persoane, ca impact al unei singure postări,
- implicarea constantă a autorităților publice locale în
procesul cultural-artistic.
3. Opportunities – Oportunități
-

interesul

unor

artiști,

cu

renume

4. Threats – Amenințări

național

și - lipsa unui management coerent al

internațional, de a colabora cu instituția,

resurselor umane din instituțiile de

- preocuparea unor importanți finanțatori (bănci, instituții
guvernamentale,

agenți economici etc.) de a deveni

parteneri în cadrul proiectelor implementate de instituție,
-

creșterea

instituției,

interesului

tinerilor

pentru

proiectele

educație ale județului poate duce la
exportarea tinerilor cu potențial către
județele Cluj și Sibiu,
- lipsa spațiilor de afișaj din orașele
județului
publicitară

face
să

ca
fie

orice

campanie

una

nesigură,

- apropierea cu pași repezi de anul Centenarului Marii nemăsurabilă, cu impact probabil.
Uniri.

Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în anul 2018
1. Strengths – Puncte forte

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune

- desfășurarea activității principale în Județul Alba în -

gradul mic de implicare a cultelor

Anul Centenarului României, beneficiind astfel de recunoscute oficial în România (18 la
promovare și publicitate gratuită în cadrul multor număr),
proiecte,

- grad mic de participare a persoanelor

- ofertă cultural-artistică variată și potențial cultural- cu

dizabilități

artistic important în tot Județul Alba,

implementate,

în

- mediu tânăr în instituție, personal competent, cu forță

accesului acestora,

la
ciuda

proiectele
facilitării

de muncă, idei și entuziasm; media de vârstă a - lipsa unei săli proprii de spectacole și
personalului este de 32 de ani,
- realizarea unor importante investiții (continuarea
achiziționării de elemente necesare sistemului performant
de sonorizare, plotter A0, achiziționarea de instrumente
muzicale și costume de scenă pentru serviciile artistice
din instituție),
- colaborare activă și continuă între serviciile și
compartimentele din instituție,
- alocarea bugetară echilibrată din partea ordonatorului
de credite,
- realizarea unui grad al veniturilor proprii peste cel
prognozat,
- creșterea gradului de implicare a minorităților naționale
din Județul Alba în implementarea proiectelor propuse,
- buna colaborare cu instituțiile și organizațiile din județ,

concerte duce la creșterea costurilor de
implementare a proiectelor artistice și la
nesiguranța realizării unor stagiuni, cu
evenimente care pot deveni tradiție.

din țară și de peste hotare, cu obiect de activitate în
același domeniu,
- prezența constantă și profesională a instituției pe
paginile de socializare, cât și pe posturile radio și tv cu
acoperire națională,
- implicarea constantă a autorităților publice locale în
procesul de dezvoltare a domeniului cultural-artistic.
3. Opportunities – Oportunități
-

interesul

unor

artiști,

cu

renume

4. Threats – Amenințări

național

și - lipsa unui strategii pe termen mediu și

internațional, de a colabora cu instituția,

lung, dar și a unui management coerent

- preocuparea unor importanți finanțatori (instituții
guvernamentale,

agenți economici etc.) de a deveni

parteneri în cadrul proiectelor implementate de instituție,

al resurselor umane din instituțiile de
educație ale județului poate duce la
exportarea

tinerilor

cu

potențial

cultural-artistic către Județele Cluj și

- creșterea interesului instituțiilor din domenii diferite de Sibiu,
cel al instituției, în vederea implementării de proiecte în
- lipsa spațiilor de afișaj din orașele
parteneriat (CSM, Curtea de Apel, Agenția Națională
județului face ca orice campanie
Antidrog, Agenția Națională Împotriva Traficului de
publicitară să fie una nesigură,
Persoane,
nemăsurabilă, cu impact probabil.
- creșterea interesului tinerilor pentru proiectele instituției

Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în anul 2019
1. Strengths – Puncte forte

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune

- finalizarea unor investiții importane în cadrul

instituției

care

duc

la

gradul mic de implicare a cultelor

reduceri recunoscute oficial în România (18 la

importante în bugetele de subcontractare și la număr),
creșterea nivelului profesional al activității
(scenă mobilă, garduri de protecție și de
delimitare,

autoutilitară

mixtă,

costume

- grad mic de participare a persoanelor cu
dizabilități la proiectele implementate, în

tradiționale din 6 zone diferite ale țării, aparat ciuda facilitării accesului acestora,
foto profesional, soft-uri și calculatoare
profesionale pentru editare audio, foto și
video),

- lipsa unei săli proprii de spectacole și
concerte duce la creșterea costurilor de
implementare a proiectelor artistice și la

- ofertă cultural-artistică variată și potențial nesiguranța realizării unor stagiuni, cu
cultural-artistic important în tot Județul Alba, evenimente care pot deveni tradiție.
-

mediu

tânăr

în

instituție,

personal

competent, cu forță de muncă, idei și
entuziasm, cu o medie de vârstă între 35 – 40
de ani,
- colaborare activă și continuă între serviciile
și compartimentele din instituție,
- alocare bugetară echilibrată din partea
ordonatorului de credite,
- realizarea unui grad al veniturilor proprii
peste cel prognozat,
-

creșterea

gradului

de

implicare

a

minorităților naționale din Județul Alba în
implementarea proiectelor propuse,
-

buna

colaborare

cu

instituțiile

și

organizațiile din județ, din țară și de peste
hotare, cu obiect de activitate în același
domeniu,
- prezența constantă și profesională a
instituției pe paginile de socializare, cât și pe
posturile radio și tv cu acoperire națională,
- implicarea constantă a autorităților publice
locale în procesul de dezvoltare a domeniului
cultural-artistic,

- creșterea gradului de încredere în instituție.
3. Opportunities – Oportunități

4. Threats – Amenințări

- creșterea interesului unor artiști și instituții, - lipsa unui strategii pe termen mediu și
cu renume național și internațional, de a lung, dar și a unui management coerent al
colabora cu Centrul de Cultură ,,Augustin resurselor

umane

din

instituțiile

de

învățământ preuniversitar poate duce la

Bena’’,
- preocuparea unor importanți finanțatori
(instituții guvernamentale, agenți economici

exportarea tinerilor cu potențial culturalartistic către Județele Cluj și Sibiu,

etc.) de a deveni parteneri în cadrul - lipsa spațiilor de afișaj din orașele
proiectelor implementate de instituție,
-

creșterea

interesului

județului

instituțiilor,

din

domenii diferite de cel al instituției, de a

publicitară

face
să

ca
fie

orice

campanie

una

nesigură,

nemăsurabilă, cu impact probabil.

implementa proiecte în parteneriat cu scopul
educării copiilor și tinerilor (Serviciul de
Probațiune Alba, Curtea de Apel Alba Iulia,
Agenția

Națională

Antidrog,

Agenția

Națională Împotriva Traficului de Persoane),
-

creșterea

interesului

tinerilor

pentru

proiectele instituției

Analiza SWOT a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în anul 2020
1. Strengths – Puncte forte

2. Weaknesses – Puncte de slăbiciune

- în anul 2020, Centrul de Cultură ,,Augustin -

gradul mic de implicare a cultelor

Bena” este în aproporție de aproximativ 90% recunoscute oficial în România (18 la
independentă
organizatoric

din
pentru

punct

de

vedere număr),

implementarea

de

proiecte cultural-artistice, datorită investițiilor
realizate în ultimii ani și eficientizării
procesului de muncă în cadrul instituției

- grad mic de participare a persoanelor cu
dizabilități la proiectele implementate, în
ciuda facilitării accesului acestora,

(scenă mobilă, scaune pentru evenimente,
corturi de evenimente, sistem de sonorizare,
generator

industrial,

garduri

de

protecție/jandarmerie, garduri de delimitare,
cordoane

de

dezinfectanți,

delimitare,

stații

de

purificatoare

de

aer,

instrumente muzicale, costume de scenă,
lumini albe pentru scenă, aparatură foto
profesiională, aparatură video pentru live
stream,

aparatură

video

profesională

–

ministudiou tv, spațiu logistic – hală de 600
mp, 1 autoutilitară, 1 remorcă, 2 autoturisme,
generatoare de aer cald, spațiu expozițional
urban,

plotter

format

maxim

A0,

multiplicator-robot de CD-uri, reportofon
profesional stereo, stații emisie-recepție)
- ofertă cultural-artistică variată și potențial
cultural-artistic important în tot Județul Alba,
-

mediu

tânăr

în

instituție,

personal

competent, cu forță de muncă, idei și
entuziasm, cu o medie de vârstă între 35 – 40
de ani,
- colaborare activă și continuă între serviciile
și compartimentele din instituție,
- alocare bugetară echilibrată, permanentă și
care a permis o dezvoltare continuă, din
partea ordonatorului de credite,
- foarte bună colaborare cu instituțiile și
organizațiile din județ, din țară și de peste
hotare, cu obiect de activitate în același
domeniu,

- prezența constantă și profesională a
instituției pe paginile de socializare, cât și pe
posturile radio și tv cu acoperire națională,
- creșterea gradului de încredere în instituție.
3. Opportunities – Oportunități

4. Threats – Amenințări

- creșterea interesului unor artiști și instituții, - Pandemia de Covid-19 și lipsa până în
cu renume național și internațional, de a prezent a unui vaccin
colabora cu Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena’’,
- preocuparea unor importanți finanțatori
(instituții guvernamentale, agenți economici
etc.) de a deveni parteneri în cadrul
proiectelor implementate de instituție,
-

creșterea

interesului

instituțiilor,

din

domenii diferite de cel al instituției, de a
implementa proiecte în parteneriat cu scopul
educării copiilor și tinerilor (Serviciul de
Probațiune Alba, Serviciul de Probațiune
Alba, Curtea de Apel Alba Iulia, Agenția
Națională

Antidrog,

Agenția

Națională

Împotriva Traficului de Persoane),
-

creșterea

interesului

tinerilor

pentru

proiectele instituției

3. Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia
Imaginea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” reprezintă o combinație de
gânduri, sentimente, credințe, opinii și viziuni pe care oamenii le au despre instituție,
despre produsele și serviciile oferite.

Marca înregistrată reprezintă un însemn distinctiv utilizat de un individ,
organizație comercială sau orice altă persoană juridică pentru a identifica un produs sau
serviciu în fața potențialilor consumatori și pentru a arăta că toate produsele ce o poartă
provin dintr-o sursă unică, pentru a face distincție între produsele sau serviciile proprii și
cele ale altor entități.
Valoarea de piață a unei mărci o reprezintă veniturile pe care respectiva denumire
are capacitatea de a le atrage singură, indiferent de instituția care o utilizează. Marca
generează venituri pentru instituție și are astfel o valoare în sine uneori mult mai mare în
raport cu patrimoniul tangibil.

2017
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu a avut până în anul 2017 nici o marcă
înregistrată la OSIM. Mai mult de atât, paradoxul este că instituția deține ca și conținut un
număr important de mărci, pe care însă nu le-a conștientizat și implicit, nu le-a valorificat
de-a lungul timpului. Astfel, marketingul a fost unul dezechilibrat, neunitar și a creat
confuzii în rândul publicului, a dus la pierderea interesului și încrederii în instituție și în
produsele/serviciile sale. În susținerea marketingului dezechilibrat a venit și sigla, logo-ul
folosit de instituție până în anul 2017, un element grafic descărcat de pe internet, fără
autenticitate și personalitate.
Măsurile luate pentru îmbunătățirea imaginii instituției:
3.1. Depunerea spre analiză și înregistrare a următoarelor mărci
- Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” Alba,
- Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba,
- Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
- Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
- Muguri de Tezaur,
- Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”,
- Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”,
- Casa de Discuri ,,Augustin Bena” a Județului Alba.

3.2. Crearea unui logo general al instituției și transmiterea acestuia tuturor
colaboratorilor și partenerilor de pe plan local, național și internațional, precum și
reprezentanților mass-media, pentru a semnala că toate produsele/serviciile care îl
poartă provin dintr-o sursă unică, care inspiră încredere și profesionalism.

3.3. Realizarea de materiale publicitare, prin care se promovează mărcile proprii: mape
de prezentare, flyere generale, broșuri și cataloage, corturi personalizate etc.
3.4. Promovarea imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii Google
AdWords, promovarea prin site-web actualizat, promovarea pe pagini de socializare
(campanii Facebook). Acest domeniu înregistrează un trend crescător la nivel mondial,
promovarea Facebook fiind un instrument de marketing extrem de eficient.
- Regândirea, modificarea și actualizarea site-ului web, astfel încât să
îndeplinească cel puțin următoarele funcții:
- funcția informativă,
- funcția de marketing,
- funcția de promovare a imaginii instituției.
- Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a paginii de socializare
Facebook.
- Targetarea audienței pe Facebook - pagina permite o targetare fără precedent,
printr-o segmentare complexă, de la aspecte generale precum cele geografice și
demografice, până la cele de natură comportamentală (preferințe, interese, hobby-uri,
grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de aceste informații
valoroase, am putut crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită mesajul
către un segment țintă bine definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani.
3.5. Ridicarea nivelului profesional în cadrul proiectelor implementate:

- colaborare mai strânsă cu instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se
adresează aceleiași comunități,
- colaborarea cu artiști de talie națională și internațională,
- analizarea adresabilității proiectelor implementate și organizarea acestora în
funcție de aceasta,
- atragerea de parteneri media pentru toată activitatea instituției,
- mediatizarea proiectelor proprii pe plan local și național (peste 584 de apariții
în mass-media),
- participarea la evenimente cultural-artistice cu impact național și internațional,
- atragerea mass-mediei centrale, fără alocări bugetare, prin idei inovatoare de
promovare.
3.6. Reorganizarea instituției, scoaterea la concurs și ocuparea unor posturi extrem
de importante pentru îmbunătățirii imaginii
- grafician (toate materialele publicitare și de promovare, publicațiile – CD,
DVD, carte, catalog de artă etc. au astfel un concept grafic unitar și profesional),
- operator sunet (toate evenimentele, spectacolele și concerte proprii sunt
sonorizate de către operatorul de sunet al instituției, care cunoaște toate posibilitățile, dar
și necesitățile colegilor, realizând astfel o amplificare sonoră sigură, unitară și
profesională).
3.7. Organizarea unor evenimente în coproducție cu Televiziunea Română (posturile
TVR 1, TVR Internațional, TVR 3 Tg. Mureș și TVR 3 Cluj) cu scopul promovării
instituției și a Județului Alba pe plan național și internațional, în cadrul celor mai
importante emisiuni de specialitate din țară (de exemplu: Tezaur Folcloric – TVR 1,
Cântec și Poveste – TVR 3).
3.8. Realizarea unor spații de afișaj, la sediul instituției, pentru o mai bună
promovare

- câte un sistem de afișaj la fiecare intrare în instituție (2 intrări),

- un sistem de afișaj în holul principal al instituției,
- un ecran led amplasat în sala de așteptare, unde sunt difuzate înregistrări de la
ultimele proiecte implementate, precum și informații cu privire la activitatea serviciilor,
compartimentelor din instituție.

3.9. Realizarea unor investiții necesare pentru evoluția imaginii instituției, precum și
pentru desfășurarea activității curente în cele mai bune condiții:
- amenajarea curții interioare cu spații de parcare proprii și cu acces în condiții de
siguranță
Înainte

După

Înainte

După

- achiziționarea unui sistem de sonorizare performant, de ultimă generație, în
vederea implementării proiectelor cultural-artistice în cele mai bune condiții din punct de
vedere profesional, fapt care a determinat și creșterea încrederii în instituție, implicit
evoluția imaginii acesteia.
3.10. Realizarea ,,Paginii Culturale” în parteneriat cu Ziarul Unirea (ziar cu cel mai
mare tiraj dintre ziarele locale din România – peste 15.000 de exemplare/zi) - publicarea
în ultima zi de joi din lună a unei pagini culturale cu scopul promovării activității.

2018
În anul 2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a continuat procesul de
înregistrare a mărcilor proprii la OSIM și le-a valorificat în cadrul campaniilor publicitare
și de promovare, precum și în cadrul proiectelor cultural-artistice cu impact pe plan local,
național și internațional. Acțiunile de marketing au căpătat o traiectorie clară, echilibrată,
unitară, fără să mai fie create confuzii în rândul publicului în ceea ce privește imaginea
instituției.
Măsurile luate pentru îmbunătățirea imaginii instituției:
3.1. Depunerea spre analiză și înregistrare a următoarelor mărci:
- Augustin Bena
- Ansamblul Folcloric al Județului Alba,
- Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”.
3.2. Finalizarea cu succes a procesului de înregistrare a următoarelor mărci:
- Muguri de Tezaur
- Tezaur Folcloric
3.3. Utilizarea în permanență a logo-ului general al instituției, realizat în anul 2017, în
toată corespondența internă și externă, pe toate materialele publicitare și de promovare, pe
aparatura tehnică de specialitate (echipament de sonorizare), în toate colaborările locale,
naționale și/sau internaționale, în toate comunicatele de presă, pentru a semnala că toate
produsele/serviciile care îl poartă provin dintr-o sursă unică, care inspiră încredere și
profesionalism.

3.4. Realizarea de materiale publicitare prin care se promovează mărcile proprii: meshuri personalizate de mari dimensiuni, mape de prezentare, flyere generale, broșuri și
cataloage, corturi personalizate, haine personalizate pentru echipa tehnică etc.

3.5. Promovarea imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii Google
AdWords, promovarea prin site-web actualizat, promovarea pe pagini de socializare
(campanii Facebook). Acest domeniu înregistrează un trend crescător la nivel mondial,
promovarea Facebook fiind un instrument de marketing extrem de eficient.
- Regândirea, modificarea și actualizarea site-ului web, astfel încât să
îndeplinească cel puțin următoarele funcții:
- funcția informativă,
- funcția de marketing,
- funcția de promovare a imaginii instituției.
- Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a paginii de socializare
Facebook.
- Targetarea audienței pe Facebook - pagina permite o targetare fără precedent,
printr-o segmentare complexă, de la aspecte generale precum cele geografice și
demografice, până la cele de natură comportamentală (preferințe, interese, hobby-uri,
grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de aceste informații
valoroase, am putut crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită mesajul
către un segment țintă bine definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani.
3.6. Creșterea nivelului profesional în cadrul proiectelor implementate:
- colaborare mai strânsă cu instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se
adresează aceleiași comunități,
- colaborarea cu artiști de talie națională și internațională,
- analizarea adresabilității proiectelor implementate și organizarea acestora în
funcție de aceasta,
- atragerea de parteneri media pentru toată activitatea instituției,
- mediatizarea proiectelor proprii pe plan local și național (peste 400 de apariții
în mass-media),
- participarea la evenimente cultural-artistice cu impact național și internațional,
- atragerea mass-mediei centrale, fără alocări bugetare, prin idei inovatoare de
promovare.

3.7. Organizarea unor evenimente în coproducție cu Televiziunea Română (posturile
TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova, TVR Teritorial Tg. Mureș și TVR
Teritorial Cluj) cu scopul promovării instituției și a Județului Alba pe plan național și
internațional, în cadrul celor mai importante emisiuni de specialitate din țară (Tezaur
Folcloric – TVR 1, Cântec și Poveste – TVR 3).
3.8. Realizarea unor spații expoziționale și de afișaj, la sediul instituției, pentru o
mai bună promovare:
- un sistem expozițional urban, pe toată lungimea gardului de la șosea, în fața
sediului instituției,
- o expoziție urbană cu panouri de mari dimensiuni (fiecare panou expozițional cu
dimensiunea de 1,8 X 2,5 m),
3.9. Realizarea unor investiții necesare pentru evoluția imaginii instituției, precum și
pentru desfășurarea activității curente în cele mai bune condiții:
- continuarea achiziționării de elemente pentru sistemul de sonorizare performant,
de ultimă generație, în vederea implementării proiectelor cultural-artistice în cele mai
bune condiții din punct de vedere profesional, fapt care a determinat creșterea încrederii
în instituție, implicit evoluția imaginii acesteia, dar și diminuarea costurilor de
subcontractare pentru echipamente de sceno-tehnică.
- achiziționarea unui plotter A0, care a dus la diminuarea costurilor de producție materiale de promovare (afișe), a determinat creșterea încrederii în instituție prin evoluția
imaginii acesteia și a facilitat încheierea de parteneriate în vederea implementării
proiectelor cultural-artistice și educative.
3.10. Continuarea realizarea ,,Paginii Culturale” în parteneriat cu Ziarul Unirea
(ziar cu cel mai mare tiraj dintre ziarele locale din România – peste 15.000 de
exemplare/zi) – 10 ediții pe an, publicarea în ultima zi de joi din lună a unei pagini
culturale cu scopul promovării activității instituției.

2019
În anul 2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a continuat procesul de
înregistrare a mărcilor proprii la OSIM și le-a valorificat în cadrul campaniilor publicitare
și de promovare, precum și în cadrul proiectelor cultural-artistice cu impact pe plan local,
național și internațional. Acțiunile de marketing au căpătat o traiectorie clară, echilibrată,
unitară, fără să mai fie create confuzii în rândul publicului în ceea ce privește imaginea
instituției.
Măsurile luate pentru îmbunătățirea imaginii instituției:
3.1. Startarea și continuarea procesului de înregistrare a următoarelor mărci:
- Antheia Imperialis (formație de dansuri antice înființată în anul 2019)
- Fanfara Transilvania Junior (formație artistică înființată în anul 2019),
- Ansamblul Folcloric al Județului Alba,
- Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”.
3.2. Utilizarea cu succes a următoarelor mărci înregistrate:
- Muguri de Tezaur
- Tezaur Folcloric
3.3. Utilizarea în permanență a logo-ului general al instituției, realizat în anul 2017, în
toată corespondența internă și externă, pe toate materialele publicitare și de promovare, pe
aparatura tehnică de specialitate, în toate colaborările locale, naționale și/sau
internaționale, în toate comunicatele de presă, pentru a semnala că toate
produsele/serviciile care îl poartă provin dintr-o sursă unică, care inspiră încredere și
profesionalism.

3.4. Realizarea de materiale publicitare prin care se promovează mărcile proprii: meshuri personalizate de mari dimensiuni, mape de prezentare, flyere generale, broșuri și
cataloage, corturi personalizate, haine personalizate pentru echipa tehnică și echipa de
organizare etc.

3.5. Promovarea imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii Google
AdWords, promovarea prin site-web actualizat, promovarea pe pagini de socializare
(campanii Facebook). Acest domeniu înregistrează un trend crescător la nivel mondial,
promovarea Facebook fiind un instrument de marketing extrem de eficient.
- Regândirea, modificarea și actualizarea site-ului web, astfel încât să
îndeplinească cel puțin următoarele funcții:
- funcția informativă,
- funcția de marketing,
- funcția de promovare a imaginii instituției.
- Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a paginii de socializare
Facebook.
- Targetarea audienței pe Facebook - pagina permite o targetare fără precedent,
printr-o segmentare complexă, de la aspecte generale precum cele geografice și
demografice, până la cele de natură comportamentală (preferințe, interese, hobby-uri,
grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de aceste informații
valoroase, am putut crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită mesajul
către un segment țintă bine definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani.
3.6. Creșterea nivelului profesional în cadrul proiectelor implementate:
- colaborare mai strânsă cu instituțiile, organizațiile și grupurile informale care se
adresează aceleiași comunități,
- colaborarea cu artiști de talie națională și internațională,
- analizarea adresabilității proiectelor implementate și organizarea acestora în
funcție de aceasta,
- atragerea de parteneri media pentru toată activitatea instituției,
- mediatizarea proiectelor proprii pe plan local și național,
- participarea la evenimente cultural-artistice cu impact național și internațional,
- atragerea mass-mediei centrale, fără alocări bugetare, prin idei inovatoare de
promovare.

3.7. Organizarea unor evenimente în coproducție cu Televiziunea Română (posturile
TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova, TVR Teritorial Tg. Mureș și TVR
Teritorial Cluj) cu scopul promovării instituției și a Județului Alba pe plan național și
internațional, în cadrul celor mai importante emisiuni de specialitate din țară (,,Tezaur
Folcloric’’, ,,Cântec și Poveste’’).
3.8. Utilizarea cu succes a spațiilor expoziționale și de afișaj, de la sediul instituției,
pentru o mai bună promovare:
- sistemul expozițional urban, pe toată lungimea gardului de la șosea, din fața
sediului instituției,
- expoziția urbană cu panouri de mari dimensiuni (fiecare panou expozițional cu
dimensiunea de 1,8 X 2,5 m),
3.9. Realizarea unor investiții necesare pentru evoluția imaginii instituției și
utilizarea cu succes a investițiilor din anul precedent, precum și pentru desfășurarea
activității curente în cele mai bune condiții:
- achiziționarea a 70 de costume populare pentru ansamblul de dansuri al Județului
Alba (7 perechi X 5 zone diferit), investiție care a permis dezvoltarea ansamblului
respectiv, creșterea nivelului calitativ al evenimentelor artistice,
- achiziționarea unei autoutilitare mixte (7 călători + spațiu voluminos de bagaje),
investiție care a dus la scăderea bugetului alocat pentru deplasări interne și externe și la o
mai bună vizibilitate a instituției pe plan local, național și internațional,
- achiziționarea unei scene mobile, de ultimă generație, cu suprafața utilă de 80
mp, investiție care va fi amortizată în maxim 2 ani de zile, care va duce la reducerea
costurilor legate de serviciile de închiriere scenotehnică și va genera venituri proprii
suplimentare,
- achiziționarea unei bariere auto cu scopul gestionării spațiilor de parcare din
curtea instituției, investiție care a adus un plus de încredere în principal în rândul
cursanților de la Școala de arte și meșteșuguri din cadrul instituției, dar și în rândul
partenerilor, colaboratorilor,
- achiziționarea unei pianine profesionale care a dus la creșterea nivelului
profesional al clasei de pian din cadrul Școlii de arte și meșteșuguri, implicit la obținerea

unor premii importante la concursuri naționale de specialitate, cât și la dublarea
numărului de cursanți la această clasă,
- achiziționarea unui aparat foto propfesional și a unui obiectiv foto, aparatură de
care depind majoritatea campaniilor de promovare, precum și buna funcționare a clasei de
artă fotografică din cadrul instituției,
- achiziționarea de garduri de delimitare și de protecție, investiții absolut necesare
în dorința noastră de a delimita activitățile organizate de instituția noastră (activități
profesionale, de promovare, conservare și valorificare a elementelor autentice de
Patrimoniu Cultural material și imaterial) față de activitățile ,,ambulante’’, ,,clandestine’’
care poluează, adesea, autenticul și calitatea evenimentelor noastre,
- achiziționarea unui camere video pentru livestream, investiție care ne permite să
transmitem live și implicit să promovăm, la o calitate superioară, evenimentele pe care le
organizăm,
- achiziționarea unui robot automatizat de imprimare și copiere a CD-urilor, utilaj
care va duce la scăderea costurilor alocate pentru materiale de promovare, va ridica
nivelul calitativ al campaniilor de promovare și va conduce la dezvoltarea activității Casei
de Discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’,
- achiziționarea a două laptop-uri dedicate pentru domeniile audio/foto-video,
precum și a soft-urilor profesionale necesare pentru editarea, procesarea materialelor
audio, foto și video la nivel profesional,
- continuarea achiziționării de elemente pentru sistemul de sonorizare performant,
de ultimă generație, în vederea implementării proiectelor cultural-artistice în cele mai
bune condiții din punct de vedere profesional, fapt care a determinat creșterea încrederii
în instituție, implicit evoluția imaginii acesteia, dar și diminuarea costurilor de
subcontractare pentru echipamente de sceno-tehnică.
- utilizarea cu succes a plotterului A0, care a dus la diminuarea costurilor de
producție - materiale de promovare (afișe), a determinat creșterea încrederii în instituție
prin evoluția imaginii acesteia și a facilitat încheierea de parteneriate în vederea
implementării proiectelor cultural-artistice și educative.
3.10. Continuarea realizării ,,Paginii Culturale” în parteneriat cu Ziarul Unirea (ziar
cu cel mai mare tiraj dintre ziarele locale din România – peste 15.000 de exemplare/zi) –

10 ediții pe an, publicarea în ultima zi de joi din lună a unei pagini culturale cu scopul
promovării activității instituției.
3.11. Realizarea a 3 site-uri web suplimentare, de promovare a activității,
proiectelor instituției:
www.cefsamoilamarza.ro
www.albapedia.ro
www.transalpinadeapuseni.ro

2020
În anul 2020, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a continuat să valorifice
mărcile înregistrate OSIM, în cadrul campaniilor publicitare și de promovare, precum și
în cadrul proiectelor cultural-artistice cu impact pe plan local, național și internațional.
Acțiunile de marketing au continuat să aibă o traiectorie clară, echilibrată, unitară, fără
confuzii în rândul publicului în ceea ce privește imaginea instituției.
Măsurile luate pentru îmbunătățirea imaginii instituției:
3.1. Înființarea unor structuri funcționale cu scopul dezvoltării activității,
promovării acesteia și creșterii gradului de încredere în instituție
- Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești
- Centrul Național al Tulnicului ,,Avram Iancu”
3.2. Utilizarea în permanență a logo-ului general al instituției, realizat în anul 2017, în
toată corespondența internă și externă, pe toate materialele publicitare și de promovare, pe
aparatura tehnică de specialitate, în toate colaborările locale, naționale și/sau
internaționale, în toate comunicatele de presă, pentru a semnala că toate
produsele/serviciile care îl poartă provin dintr-o sursă unică, care inspiră încredere și
profesionalism.

3.3. Realizarea de materiale publicitare prin care se promovează mărcile proprii: meshuri personalizate de mari dimensiuni, mape de prezentare, flyere generale, CD-uri și
DVD-uri, broșuri și cataloage, corturi personalizate, haine personalizate pentru echipa
tehnică și echipa de organizare etc.
3.4. Promovarea continuă a imaginii instituției prin optimizarea Google, campanii
Google AdWords, promovarea prin site-web actualizat, promovarea pe pagini de
socializare (campanii Facebook). Acest domeniu înregistrează un trend crescător la
nivel mondial, promovarea Facebook fiind un instrument de marketing extrem de eficient.
- Regândirea, modificarea și actualizarea continuă a site-ului web, astfel încât să
îndeplinească cel puțin următoarele funcții:
- funcția informativă,
- funcția de marketing,
- funcția de promovare a imaginii instituției.
- Regândirea, modificarea și actualizarea în permanență a paginii de socializare
Facebook.
- Targetarea audienței pe Facebook - pagina permite o targetare fără precedent,
printr-o segmentare complexă, de la aspecte generale precum cele geografice și
demografice, până la cele de natură comportamentală (preferințe, interese, hobby-uri,
grupuri și comunități de care aparțin consumatorii). Dispunând de aceste informații
valoroase, am putut crea campanii de promovare pe Facebook care să transmită mesajul
către un segment țintă bine definit, evitând astfel risipa inutilă de timp, energie și bani.
3.5. Organizarea unor evenimente în coproducție cu Televiziunea Română (posturile
TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova, TVR Teritorial Tg. Mureș și TVR
Teritorial Cluj) cu scopul promovării instituției și a Județului Alba pe plan național și
internațional, în cadrul celor mai importante emisiuni de specialitate din țară (20 de ani –
Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”, ,,Tezaur Folcloric’’, ,,Cântec și
Poveste’’).
3.6. Utilizarea cu succes a spațiilor expoziționale și de afișaj, de la sediul instituției,
pentru o mai bună promovare:
- sistemul expozițional urban, pe toată lungimea gardului de la șosea, din fața
sediului instituției,

3.7. Personalizarea întregii logistici utilizate la evenimentele cultural-artistice, cu
scopul promovării imaginii instituției:
- scenă mobilă, scaune, garduri de delimitare și de protecție, mesh-uri, generator
industrial, autoutilitară

3.8. Continuarea realizării ,,Paginii Culturale” în parteneriat cu Ziarul Unirea (ziar
cu cel mai mare tiraj dintre ziarele locale din România – peste 15.000 de exemplare/zi) –
10 ediții pe an, publicarea în ultima zi de joi din lună a unei pagini culturale cu scopul
promovării activității instituției.

4. Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari
Având în vedere diversitatea activității Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”,
proiectele propuse au avut efecte directe și indirecte asupra mai multor categorii de
beneficiari.
Identificarea și cunoașterea acestor categorii de beneficiari a fost realizată în
primul rând prin ședințe de lucru la care au luat parte:
- consiliul consultativ de specialitate al instituției,

- compartimentul financiar, contabil, buget, accesare și gestionare programe și
proiecte,
- reprezentanți ai ordonatorului principal de credite,
- parteneri din cadrul proiectelor,
- reprezentanți ai societății civile,
- reprezentanți ai mass-mediei locale.
La finalul fiecărui proiect a fost întocmit un raport narativ și financiar al
proiectul, precum și o evaluare a implemetării acestuia.
Cunoașterea categoriilor de beneficiari a fost făcută și cu ocazia evaluării finale a
proiectului, prin sondaje de opinie, dialoguri directe, chestionare de evaluare și
analizarea datelor statistice furnizate de paginile de socializare.
Au fost realizate studii comparative asupra situației participanților la proiect și a
vânzărilor de bilete (unde a fost cazul), pe categorii de participanți, pe categorii de
activități, prin sondaje organizate de angajații instituției, cărora li s-au adăugat
observațiile directe ale echipei de proiect.
Printre proiectele culturale în cadrul cărora au fost realizate chestionare de
evaluare și/sau sondaje, cu rezultate importante în vederea continuării și dezvoltării
activității instituției, amintim Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru
Cultură’’, Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
Târgul de Fete de pe Muntele Găina și Târgul Național de Turism Rural de la
Albac. Chestionare de evaluare au mai fost realizate și cu privire la activitatea curentă a
Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin
Bena”.

5. Grupurile-țintă ale activităților instituției
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” este structurat în compartimente și servicii
administrative, artistice, de organizare evenimente, promovare și valorificare a produselor
și serviciilor cultural-artistice, de educație și de cercetare. Având în vedere activitatea
acestora și diversitatea proiectelor implementate, grupurile țintă ale activităților instituției
sunt:

- copiii și tinerii din Județul Alba,
- artiștii/formațiile artistice din Județul Alba,
- cercetătorii Județului Alba,
- operatorii de turism rural din Județul Alba,
- comunitățile locale din Județul Alba,
- publicul larg,
- turiști de pe plan național și internațional (turism cultural),
indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen,
orientare sexuală, handicap sau apartenență la o categorie defavorizată.

6. Profilul beneficiarului actual
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” are o mare adresabilitate, un segment
important al publicului fiind segmentul central de vârstă al societății, fiind vorba despre
un beneficiar informat, implicat dinamic, cu opțiuni estetice diferite, în general, cu studii
superioare. Din această categorie se detașează publicul adult, cu opțiuni orientate către
spectacolul clasic, dar cu un orizont de așteptare în care prevalează tradiția.
Un segment câștigat în ultima perioadă, din ce în ce mai mult, este cel tânăr și
foarte tânăr, deschis unor activități educative și unor proiecte cultural-artistice novatoare,
dar și clasice.
Beneficiarul actual al serviciilor oferite de instituție nu poate fi încadrat într-un
anumit tipar, aspect care nu ne îngrijorează, ci ne bucură, pentru că încercăm să ne
asigurăm un public fidel din diverse categorii sociale: intelectuali, elevi și studenți,
persoane vârstnice etc. Acest fapt se datorează activității diverse și complexe din cadrul
instituției (servicii artistice, servicii de educație, servicii de organizare evenimente,
servicii de cercetare).
Beneficiarii proiectelor Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” sunt din toate
categoriile de vârstă, ponderea lor fiind diferită în funcție de genul și caracterul
proiectelor implementate.

2017
Îmbucurător este faptul că se înregistrează o creștere semnificativă a numărului
beneficiarilor tineri (preșcolari, elevi și studenți).
Analiza profilului beneficiarului actual, în funcție de datele existente

2018
În anul 2018 s-a simțit o ușoară creștere (față de evoluția din anul 2017) a
numărului beneficiarilor cu vârsta cuprinsă între 35 – 65+ de ani și o scădere cu 1,5% a
procentului beneficiarilor cu vârsta cuprinsă între 13 – 34 de ani.
Analiza profilului beneficiarului actual, în funcție de datele existente

2019
În anul 2019 s-a simțit o ușoară creștere (față de evoluția din anul 2018) a
numărului beneficiarilor cu vârsta cuprinsă între 7 și 17 ani care au intrat în contact direct
cu proiectele implementate, dar o înjumătățite a numărului acestora în mediul online, ceea
ce este îmbucurător. La categoria persoanelor cu vârsta peste 55 de ani s-a constatat o
creștere a numărului lor în mediul online, ceea ce denotă, încă o dată, că publicul este
într-o continuă schimbare.

Analiza profilului beneficiarului actual, în funcție de datele existente în mediul
online

2020
În anul 2020, din cauza Pandemiei de Covid-19, numărul urmăritorilor pe paginile
de socializare și cel al vizitatorilor pe site-urile web a crescut, comparativ cu aceeași
perioadă din anul 2019. La categoria persoanelor cu vârsta peste 55 de ani, pentru al
doilea an consecutiv, s-a constatat o creștere a numărului lor în mediul online, ceea ce
denotă, încă o dată, că publicul este într-o continuă schimbare și adaptare.

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea ei

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel
național și la strategia culturală a autorității

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” și-a reafirmat strategia de promovare a
creativității, a diversității culturale și a libertății de exprimare – valori care sunt în
concordanță cu strategiile culturale asumate de autoritate și cu valorile culturale pe care
se bazează cultura europeană.
Scopul programelor și proiectelor implementate în perioada raportată a fost de a se
conecta la aceste valori și de a contribui la construcția Uniunii Europene prin cultură, de a
dezvolta acțiuni culturale promovând dreptul fiecărui cetățean la acces neîngrădit și egal
la cultură, la progresul uman prin intermediul educației și a artei.

În acord cu obiectivele Ministerului Culturii și Identității Naționale, instituția
acordă o importanță deosebită promovării sectorului cultural ca factor de dezvoltare
durabilă și ca instrument esențial în coeziunea socială, conceptul candidaturii la acest titlu
având la bază tocmai ideea aducerii laolaltă a segmentelor, adesea segregate, ale
societății.
Conform acestor obiective și strategii comune la nivel de autoritate, Centrul de
Cultură ,,Augustin Bena” a dezvoltat în perioada raportată proiecte care și-au propus un
dialog trans-sectorial și sinergiile dintre arta spectacolului și celelalte sectoare, cu
precădere cu cel al educației.
Prin activitățile sale, instituția a urmărit contribuția la valori și obiective comune
culturii europene, cum sunt:
- stimularea creativității și a inovației în artă,
- susținerea creației artistice contemporane,
- promovarea diversității, a calității actului artistic, a excelenței și a inovației,
- sprijinirea tinerelor talente și a formelor alternative de expresie artistică,
- protejarea Patrimoniului cultural și contribuția la îmbogățirea acestuia,
- protejarea identităților culturale și sincronizarea lor cu tendințele contemporane,
- implicarea activă a societății în viața culturală și asigurarea accesului neîngrădit
al acesteia la cultură,
- accesul la informație și la educație,
- circulația bunurilor culturale și mobilitatea artiștilor,
- promovarea dialogului intercultural,
- promovarea multiculturalismului,
- promovarea cooperării culturale transfrontaliere,
- promovarea valorilor culturii române și a celor aparținând minorităților,
- prezența pe piața culturală internațională,

- contribuție la transparența și eficacitatea organizatorică a instituțiilor publice de
cultură,
- educarea publicului tânăr, dezvoltarea abilităților creative ale tinerilor,
- contribuția la dezvoltarea turismului cultural ca instrument al dezvoltării
economice locale,
- buna gestionare a resurselor proprii și atragerea unor fonduri nerambursabile, în
completarea bugetului propriu,
- stimularea proiectelor în parteneriat,
- cooperarea cu sectorul cultural independent,
- susținerea accesului la cultură al publicului din mediul rural și urban mic,
precum și din zonele defavorizate.

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari

2017
Întreaga activitate a instituției se adresează direct beneficiarilor săi. În perioada
raportată, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a menținut echilibrul programelor care se
adresează celor mai diverse segmente de public. În implementarea acestora s-au regăsit
activități dedicate copiilor și tinerilor (carte de colorat cu imagini de la Încoronarea
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia distribuită pe plan județean
grădinițelor din Județul Alba, întreaga activitate curentă a Serviciului Școala de Arte și
Meșteșuguri din cadrul instituției, activități de educație artistică și culturală la școlile din
Municipiul Alba Iulia cu ocazia implementării proiectul Ziua Națională a Portului
Tradițional din România, festivalurile naționale de folclor de la Abrud, Sebeș, Câmpeni,
Ocna Mureș și Jidvei, Ziua Copilului), artiștilor și formațiilor artistice din Județul
Alba (Festivalul de tradiții și obiceiuri Cultură pentru Cultură, Ziua Națională a
României, Concertul Tezaur Folcloric - ,,Cântec din suflet de român”, Festivalul Național
de Muzică Folk, Stragiunea Orchestrei de Cameră a Județului Alba, Festivalul de Muzică
Jazz etc.), cercetătorilor (Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor, Planul editorial
al Revistei Discobolul, Planul editorial al Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”),
operatorilor de turism rural (Târgul Național de Turism Rural de la Albac), publicului

larg (sărbători de genul Fiii Satului și alte sărbători tradiționale: Ieșirea-n Rai de la
Ampoița, Coborâtul oilor, Toamna Cugireană, Sărbătoarea Libertății, Ziua Imnului
Național al României etc.), cât și turiștilor de pe plan național și internațional
(Stagiunea concertelor de promenadă a Fanfarei Județului Alba în Cetatea Alba Carolina,
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, Festivalul Cetăților Dacice, Ziua Națională a
României).

2018
Întreaga activitate a instituției se adresează direct beneficiarilor săi. În perioada
raportată, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a menținut echilibrul programelor care se
adresează celor mai diverse segmente de public. În implementarea acestora s-au regăsit
activități dedicate copiilor și tinerilor (carte de povești pentru copii reinterpretate
diseminate grădinițelor și școlilor din Județul Alba, întreaga activitate curentă a
Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul instituției, activități de educație
artistică și culturală la școlile din Municipiul Alba Iulia și din județ, cu ocazia
implementării proiectul Ziua Copilului – Străjerii Unirii, festivalurile naționale de folclor
de la Abrud, Sebeș, Câmpeni, Ocna Mureș și Jidvei), artiștilor și formațiilor artistice
din Județul Alba (Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”, Ziua
Națională a României, Concertul extraordinar Tezaur Folcloric, Festivalul Național de
Muzică Folk, Stragiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba etc.),
cercetătorilor (Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor ,,Gheorghe Pavelescu” și
Conferința Națională a Asociației de Științe Etnografice din România, Planul editorial al
Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, Balada populară în Zona folclorică Alba),
operatorilor de turism rural (Târgul de Turism Rural de la Albac), publicului larg
(sărbători de genul Fiii Satului, Zilele orașelor și alte sărbători tradiționale cum ar fi
Ieșirea-n Rai de la Ampoița, Coborâtul oilor, Zi-i bade cu fluiera, Toamna Cugireană,
Sărbătoarea Libertății, Concert tradițional de Colinde la Alba Iulia etc.), cât și turiștilor
de pe plan național și internațional (Stagiunea concertelor de promenadă a Fanfarei
,,Augustin Bena” a Județului Alba în Cetatea Alba Carolina, Târgul de Fete de pe
Muntele Găina, Ziua Națională a României).

2019
Întreaga activitate a instituției se adresează direct beneficiarilor săi. În perioada
raportată, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” a menținut echilibrul programelor care se

adresează celor mai diverse segmente de public. În implementarea acestora s-au regăsit
activități dedicate copiilor și tinerilor (carte de povești reinterpretate pentru copii
diseminate grădinițelor și școlilor din Județul Alba, întreaga activitate curentă a
Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri din cadrul instituției, activități de educație
artistică și culturală la școlile din Municipiul Alba Iulia și din județ, cu ocazia
implementării proiectul Ziua Copilului, festivalurile naționale de folclor de la Abrud,
Sebeș, Câmpeni, Ocna Mureș și Jidvei, implicarea directă a acestora în realizarea
spectacolelor artistice, promovarea expozițiilor etnografice din Județul Alba în rândul
copiilor și tinerilor, Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba),
artiștilor și formațiilor artistice din Județul Alba (Festivalul de tradiții și obiceiuri
,,Cultură pentru Cultură”, Ziua Națională a României, Concertul extraordinar Tezaur
Folcloric, Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine’’, Stragiunea Orchestrei de
Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Târgul Național de Turism Rural, Gala
Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba etc.), cercetătorilor (Colocviile Naționale de
Etnografie și Folclor ,,Gheorghe Pavelescu”, Planul editorial al Editurii Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”, al editurii muzicale și al casei de discuri, culegeri de folclor
muzical din Județul Alba, integrala operelor lui Carl Filtsch), operatorilor de turism
rural (Târgul de Turism Rural de la Albac), publicului larg (sărbători de genul Fiii
Satului, Zilele orașelor și alte sărbători tradiționale cum ar fi ,,Coborâtul oilor’’, ,,Zi-i
bade cu fluiera’’, Festivalul Internațional de Folclor de la Aiud, Sărbătoarea Libertății,
Concert tradițional de Colinde la Alba Iulia, Ziua Națională a României etc.), cât și
turiștilor de pe plan național și internațional (Stagiunea concertelor de promenadă a
Fanfarei ,,Augustin Bena” a Județului Alba în Cetatea Alba Carolina și în orașele
Județului Alba, Expozițiile etnografice din Județul Alba, Târgul de Fete de pe Muntele
Găina, Ziua Națională a României, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură’’).

2020
Activitatea instituției se adresează direct beneficiarilor săi. În anul 2020, Centrul
de Cultură ,,Augustin Bena” a menținut echilibrul programelor care se adresează celor
mai diverse segmente de public. În implementarea acestora s-au regăsit activități dedicate
copiilor și tinerilor (întreaga activitate curentă a Serviciului Școala de Arte și
Meșteșuguri din cadrul instituției, activități de educație artistică și culturală, implicarea
directă a acestora în realizarea spectacolelor artistice), artiștilor și formațiilor artistice

din Județul Alba (spectacole și concerte în Piața Cetății din Alba Iulia, la Centrul
Cultural ,,Lucian Blaga” din Sebeș, evenimente și redifuzări online, expoziții online și în
spațiul expozițional urban al instituției), cercetătorilor (Planul editorial al Editurii
Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, al editurii muzicale și al casei de discuri, culegeri
de folclor muzical din Județul Alba, integrala operelor lui Carl Filtsch), publicului larg
(evenimente cultural-artistice online și offline, difuzări și redifuzări de spectacole și
concerte, clipuri de promovare a tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba), cât și
turiștilor de pe plan național și internațional (Stagiunea concertelor de promenadă a
Fanfarei ,,Augustin Bena” a Județului Alba în Cetatea Alba Carolina, Sărbătoarea
Muzicii, Alba Iulia Music and Film Festival).

3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse

Pentru îndeplinirea misiunii și implementarea proiectelor propuse, principalele
direcții de acțiune întreprinse au fost:
- asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial prin
proiectele implementate, gen Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”,
Concertul extraordinar Tezaur Folcloric, Antologia de Folclor a Județului Alba, Târgul de
Fete de pe Muntele Găina, Județul Alba în țară și în lume, Concert Tradițional de Colinde,
Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba,
- respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea tuturor formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea, în special prin desfășurarea proiectelor: Colocviile de Etnografie și Folclor
,,Gheorghe Pavelescu”, planul editorial al Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’,
Editurii muzicale și Casei de discuri, Ziua Națională a României,
- revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații, prin proiecte de genul ,,Expozițiile etnografice
din Județul Alba’’, Festivalul-concurs de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’,
- protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților
în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau
recreează,

- promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,
- creșterea accesului public la proiectele implementate (creșterea accesului la obiectivele
Patrimoniului Cultural Național material și imaterial este direct proporțional cu
conservarea și recunoașterea lor),
- creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),
- sprijinirea realizării activităților de pedagogie, esențiale în educația tinerei generații,
sprijinirea creării unor oportunități de completare a curriculei oficiale din școli, cu
precădere educația vocațională artistică,
- adaptarea ofertei pedagogice la agenda digitală prin apelul la aplicațiile multimedia și la
tehnologiile care să ofere mai multă interactivitate în relația cu tinerii,
- valorificarea spațiilor interioare și exterioare pentru dezvoltarea de tabere artistice și de
creație, expoziții de artă contemporană, mai ales ca platformă de lansare și de exprimare a
artiștilor aflați la debut,
- promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),
- publicarea constantă a cercetărilor științifice cu privire la problematicile Patrimoniului
Cultural Național,
- promovarea și valorificarea resurselor culturale din Județul Alba,
- sprijinirea formării profesionale a angajaților,
- creșterea nivelului veniturilor proprii realizate din vânzarea de produse și servicii,
- dezvoltarea și promovarea culturii și artei prin organizarea de manifestări culturale
(expoziții, târguri, workshop-uri, conferințe, publicații, simpozioane, spectacole, concerte,
festivaluri etc.),
- regândirea portofoliului de programe și proiecte, în strânsă relație cu comunitatea locală,
după parcurgerea procesului de identificare a nevoilor publicului – interviuri, focusgrupuri, chestionare etc.,

- reorganizarea instituției, actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare,
Regulamentul intern și fișele postului,
- dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,
- dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,
- atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,
- implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau
de reorganizare pentru mai buna funcționare, după caz

1. Măsuri de organizare internă

Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) stabilește normele de
organizare și funcționare ale Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”.
Scopul instituției este de a oferi produse și servicii culturale ca elemente ale
dezvoltării și regenerării sociale a comunității.
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” este condus de un manager, numit în urma
câștigării concursului de proiecte de management. Managerul asigură conducerea
instituției, coordonând derularea programelor asumate de acesta în domeniul specific de
activitate prin proiectul de management și răspunde de executarea obligațiilor asumate
prin contract de managament, încheiat cu respectarea clauzelor organizatorice, tehnice și
financiare convenite.
Prin Regulamentul Intern se reglementează raporturile de muncă individuale
dintre Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” și salariații săi, regulile privind protecția,
igiena și securitatea în muncă, drepturile și obligațiile angajatorului și ale salariaților,
timpul de muncă și odihnă, programul de lucru, criteriile și procedurile de evaluare
profesională a salariaților, procedurile concrete privind disciplina muncii, abaterile
disciplinare și sancțiunile aplicabile.

În baza actelor de reglementare internă, la nivel de instituție, măsurile concrete
sunt cuprinse în Decizii și alte acte interne, după caz.
Având în vedere activitatea principală de interpretare artistică, actele normative cu
incidență sunt în principal din domeniul de legislație a muncii, legislația privind unitățile
bugetare, respectiv legislația privind unitățile de cultură.
Volumul normelor legale incidente impune structurarea acestora în categorii
distincte, cele mai importante fiind:
- acte normative incidente din legislația muncii, securitatea și sănătatea în muncă,
- acte normative incidente organizatorice și funcționale,
- acte normative incidente din domeniul financiar-fiscal,
- acte normative incidente din domeniul cultural.

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne

2017
Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare
În vederea corelării activității instituției cu Strategia Națională privind
Patrimoniul Cultural Național elaborată de Ministerul Culturii, Cap. II, Art. 7 s-a
modificat și are următorul conținut:
Centrul își desfășoară activitatea respectând:
- dreptul de acces la viața culturală,
- dreptul de participare la viața culturală,
- dreptul la respectul identității culturale,
- dreptul fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie, sex, religie, orientare
politică sau situație socială, de a se identifica cu o comunitate culturală,
- dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Național,
- dreptul la protecția activităților creatoare,
- dreptul la protecția proprietății intelectuale,

- dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea pentru artă,
- dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a
creatorilor, a artiștilor și a creațiilor lor.
Având în vedere faptul că în cadrul instituției nu era organizat și nu funcționa un
centru de documentare și informare (CDI), a fost înființată Mediateca ,,Augustin Bena” și
Cap. II, Art. 11 a fost modificat și are următorul conținut:
În cadrul Centrului se organizează și funcționează Mediateca ,,Augustin Bena”,
care vizează domeniile de activitate ale instituției.
Din dorința de a colabora cu toți factorii implicați în implementarea proiectelor și
programelor culturale, a fost modificată prima frază din art. 16, pc. 5, lit. (a) și prima
frază din art. 16, pc. 5, lit. (b), după cum urmează:
Art. 16, pc. 5, lit. (a) – Un Consiliu Administrativ numit prin decizia managerului
instituției, având următoarea componență: manager, contabil șef, reprezentantul
salariaților, șefii serviciilor din instituție, un reprezentant din partea ordonatorului de
credite.
Art. 16, pc. 5, lit (b) – Un Consiliu de Specialitate cu rol consultativ, constituit
prin decizie a managerului, având în componență cel puțin 5 membri, specialiști de profil
din instituție și din afara acesteia: manager, reprezentantul salariaților, șefii serviciilor
din instituție, reprezentanți ai personalului de specialitate din instituție, un reprezentant
din partea ordonatorului de credite, reprezentanți ai societății civile, reprezentanți din
mass-media locală, reprezentanți din partea partenerilor, alte personalități culturale și
științifice.
În urma analizării Organigramei și a R.O.F. s-a constatat că structurarea pe o
multitudine de compartimente (11 la număr, cu denumiri greu de ținut minte în unele
cazuri) nu aducea nici un beneficiu, doar îngreunează activitatea curentă a instituției.
Unele compartimente aveau câte trei, doi sau chiar un singur angajat și două dintre ele
aveau denumiri foarte apropiate. Din aceste cauze și din dorința și necesitatea de a
promova mărcile instituției, Organigrama, Statul de funcții și implicit Cap. IV, Art. 15
din Regulamentului de Organizare și Funcționare au fost modificate și au următorul
conținut:

Centrul este structurat, conform organigramei și statului de funcții aprobat prin
hotărâre a ordonatorului de credite – Consiliul Județean Alba, astfel:
(1) Manager,
(2) Contabil Șef,
(3) Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
(4) Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba,
(5) Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri,
(6) Serviciul Redacția ,,Discobolul”,
(7) Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba,
(8) Compartimentul Administrativ,
(9) Compartimentul Financiar-Contabil,
(10) Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor
cultural-artistice.
Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 19 a fost modificat și
completat după cum urmează:
Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor culturalartistice are următoarele atribuții:
- participă la derularea procedurilor de implementare în bune condiții a proiectelor și
programelor Centrului,
- participă la buna desfășurare a tuturor etapelor de implementare a programelor și
proiectelor,
- se informează în permanență cu privire la accesarea fondurilor nerambursabile pentru
domeniul cultural și întocmește documentația necesară accesării acestor fonduri,
- colaborează cu partenerii din țară și de peste hotare în vederea elaborării și promovării
de proiecte culturale în cadrul cărora Centrul este beneficiar sau partener,
- inițează proiecte de promovare, conservare și valorificare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial,

- îți îmbunătățește permanent pregătirea profesională și nivelul de cunoștințe de
specialitate și participă la cursuri de instruire, seminarii, perfecționări,
- organizează activități de promovare a serviciilor Centrului în vederea atragerii de
venituri proprii,
- realizarea materialelor publicitare necesare serviciilor și compartimentelor din cadrul
Centrului,
- propune spre editare lucrări de specialitate, în format tipărit sau digital, cu scopul de a
populariza cultura Județului Alba pe plan local, național și internațional,
- propune spre editare CD-uri și DVD-uri cu produsele și serviciile cultural-artistice ale
instituției, în vederea atragerii de venituri proprii, promovarea și valorificarea
Patrimoniului Cultural Național,
- întocmește programe de sală, comunicări, referate și studii de specialitate în vederea
valorificării lor pe plan național și internațional,
- realizează arhiva instituției structurată pe domeniile foto, video, arhiva tipărită și
arhiva digitală,
- redactează materiale de presă sau materiale informative pentru relația cu presa,
- colaborează cu instituții de profil din țară și de peste hotare,
- aplică mijloace de cercetare sondaje, chestionare privind activitatea instituției,
- asigură schimburile interinstituționale în ceea ce privește publicațiile de specialitate,
- organizează activitatea curentă a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, a Editurii
,,Augustin Bena”, a Bibliotecii online ,,Augustin Bena”, precum și a Mediatecii
,,Augustin Bena”,
- îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager în concordanță
cu prevederile legale.
Având în vedere modificarea Organigramei, Cap. V, Art. 20 a fost modificat și
completat și are următorul conținut:
Serviciile și compartimentele artistice – Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a
Județului Alba, Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba și
Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba:

Serviciile sunt conduse de câte un Șef Serviciu numit prin concurs organizat în
baza legilor în vigoare, cu următoarele responsabilități:
- coordonează și răspunde de activitatea serviciului și de repertoriul muzical abordat,
atât din punct de vedere calitativ, cantitativ, cât și a drepturilor de autor și conexe,
- elaborează și ia parte la implementarea proiectelor și programelor instituției,
- întocmește fișele posturilor personalului din subordine și le supune spre aprobare
managerului,
- propune nivelul de evaluare a personalului din subordine,
- prezintă Raportul de activitate și orice alte documente ori de câte ori sunt solicitate de
manager,
- fundamentează și evaluează în scris fiecare proiect al serviciului pe care îl conduce,
- identifică și accesează împreună cu compartimentul de specialitate surse de finanțare
pentru proiectele și programele serviciului pe care îl conduce,
- participă la schimburi culturale, științifice, artistice organizate de instituții similare din
țară și din străinătate,
- inițiază și coordonează proiecte de parteneriat cu alte instituții sau cu ONG-uri
culturale,
- inițiază proiecte de educație artistică și educație culturală a copiilor și tinerilor din
Județul Alba,
- asigură îndrumarea metodologică a formațiilor artistice din județ,
- colaborează strâns cu celelalte servicii și compartimente din instituție,
- răspunde de resursele umane și materiale din serviciul pe care îl conduce,
- îndeplinește orice altă sarcină venită în scris sau verbal de la manager.
Art. 23 a fost modoficat și are următorul titlu – Serviciul Școala de Arte și
Meșteșuguri, iar conținutul structurat pe compartimente a fost comasat.
Art. 24 are următorul titlu – Compartimentul Administrativ și Compartimentul
Financiar-Contabil. Conținutul Art. 24, pc. (2) a fost comasat cu conținutul Art. 24, pc.
(3).

Elaborarea de regulamente de desfășurare pentru activitățile de tip concurs și
stabilirea procedurii de propunere, avizare și aprobare a acestora, în care vor fi definite
elemente de control care să permită atât tratamentul egal și transparența deciziilor,
controlul utilizării resurselor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, precum
și respectarea reglementărilor financiciar-contabile în vigoare.

Modificări ale Regulamentului Intern
Modificarea Art. 18 cu următorul conținut:
Art. 18 Salariații au obligația:
- să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios
atribuțiile de serviciu,
- să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției (materiale sau
de imagine),
- să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice la locul de
muncă și în exercitarea atribuțiilor ce le revin,
- să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din fișa postului și
contractului de muncă, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate,
- să se conformeze dispozițiilor primite pe cale ierarhică, cu excepția cazurilor care nu
respectă legislația în vigoare,
- să reprezinte instituția în mod corespunzător sub toate aspectele, cu ocazia deplasărilor
în interes de serviciu pe plan local, național sau internațional,
- să păstreze confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de
care iau cunoștință în exercitarea funcției și să respecte secretul de serviciu, dacă este
cazul,
- să respecte programul de lucru și să folosească timpul de lucru numai pentru
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu,
- să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri sau
alte avantaje de orice natură,
- să își perfecționeze pregătirea profesională, fie în cadrul instituției, fie urmând cursuri
de perfecționare organizate în acest scop de instituții abilitate și recunoscute legal,

- să anunțe conducerea instituției, în cel mai scurt timp, în situația în care, din motive
obiective, absentează de la serviciu,
- să aibă o atitudine demnă și corectă, respectuoasă, dând dovadă de inițiativă,
creativitate, spirit constructiv, capacitate decizională operativă, diplomație,
- să-și ajute colegii sau colaboratorii în vederea îndeplinirii obligațiilor de serviciu,
- să cunoască, să respecte măsurile de securitate, protecția muncii, prevenire și stingere
a incendiilor,
- să comunice Compartimentului Financiar-Contabil, în scris, toate modificările ce
intervin în viața sa personală sau orice alte evenimente care atrag după sine acordarea
unor drepturi bănești ori alte facilități,
- în situații deosebite – calamități naturale, incendii, avarii, inundații etc., fiecare
salariat are obligația să participe, indiferent de funcție, meserie, de postul pe care îl
ocupă sau de programul său de lucru, la executarea oricăror lucrări și la luarea tuturor
măsurilor impuse de situație,
- să respecte prevederile legale în vigoare, printre care Codul Muncii, R.O.F., R.I.,
contractul individual de muncă și fișa postului.
- să răspundă pentru pagubele materiale produse din vina și în legătură cu munca lor.
Modificarea Art. 19, pc. (1) cu următorul conținut:
Conform legislației în vigoare, pentru toți angajații instituției, durata timpului de
muncă este de 8 ore/zi și se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile, totalizând 40 de
ore/săptămână, cu excepția cazurilor reglementate de lege.
Modificarea Art. 19, pc. (4), (5) și (6) cu următorul conținut:
(4) Programul de lucru pentru angajații Serviciilor și Compartimentelor Artistice
(Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba, Serviciul Ansamblul Folcloric
,,Augustin Bena” al Județului Alba și Compartimentul Orchestra de Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba) este de luni până vineri, în intervalul orar 11,00 – 19,00,
structurat după cum urmează:
a') o repetiție de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute), timp de
repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau

a'') o repetiție generală de până la 3 ore, cuprinzând încălzire și acordaj (30 de minute),
timp de repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute), sau
a''') o repetiție de partidă/compartiment muzical de până la 4 ore, cuprinzând încălzire și
acordaj (30 de minute), timp de repetiție, pauze (cu durata totală de 30 de minute).
Repetițiile se desfășoară atât la sediul instituției, cât și în afara lui (la studiouri
de înregistrări, în săli de spectacole/concerte, în aer liber).
b) diferența până la programul normal de lucru de 8 ore/zi constă în efectuarea studiului
individual și aprofundarea repertoriului muzical indicat de dirijor/șef serviciu/manager
(studiul individual se poate efectua și în afara sediului instituției). Studiul individual
poate fi întrerupt, din inițiativa angajatorului, ori de câte ori acesta are nevoie de
serviciile angajatului.
Participarea la activitățile de încălzire și acordaj, cu 30 de minute înainte de
începerea spectacolului/concertului sau a repetiției propriu-zise, este strict obligatorie.
În timpul derulării spectacolelor/concertelor de orice natură în sălile de concerte
ale Centrului, efectuarea studiului individual sau a repetițiilor în sediul instituției este
interzisă.
Se pot programa două repetiții sau spectacole în aceeași zi, în acest caz durata
lor cumulată nu va depăși 7 ore, iar repausul dintre ele va fi de cel puțin 3 ore.
După efectuarea unei deplasări (în vederea realizării a 1 sau 2 spectacole,
concerte), repausul acordat până la efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel
puțin 10 ore, luându-se în calcul ora sosirii din deplasare.
După efectuarea unui turneu artistic (deplasare mai lungă de 5 zile), repausul
acordat până la efectuarea următorului program lucrativ va fi de cel puțin 24 de ore,
luându-se în calcul ora sosirii din turneu.
Conducerea Centrului are dreptul, respectând legislația în vigoare, să modifice
programul de lucru în funcție de necesitățile instituției (proiecte cultural-artistice:
spectacole, concerte, master class-uri, evenimente educative etc.).
De regulă, angajații serviciilor asrtistice beneficiază de zilele de repaus
săptămânal, acordat în două zile consecutive, sâmbăta și duminica.

După caz, în funcție de evenimentele artistice la care Centrul ia parte, zilele de
sâmbătă ș i duminică și, după caz, zilele de sărbătoare legală pot fi considerate zile
lucrătoare, repausul legal putând fi acordat și în alte 2 zile consecutive ale săptămânii.
(5) Programul de lucru pentru angajații Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri
este de luni până vineri, în diferite intervale orare, în funcție de orarul stabilit cu elevii la
fiecare clasă/specializare în parte, structurat după cum urmează:
a) activități didactice de predare-învățare-evaluare, de instruire practică și examene de
final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ – 24 de ore/săptămână.
b) activități de pregătire metodico-științifică (se pot efectua și în afara sediului
instituției),
c) activități educative, complementare procesului de învățământ: mentorat, școală după
școală, învățare pe tot parcursul vieții, formare profesională, proiecte educative pentru
copii și tineri (se pot efectua în afara sediului instituției).
Fiecare institutor, instructor, profesor, formator are obligația afisării orarului
clasei pe care o coordonează, atât la avizierul instituției, cât și la intrarea în sala de
curs.
Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica.
(6) Programul de lucru pentru angajații Centrului, alții decât cei din serviciile
artistice și Serviciul Școala de Arte și Meșteșuguri, este de luni până vineri, în intervalul
orar 08,00 – 16,00.
Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica.
Modificarea Art. 20 cu următorul conținut:
Activitatea specifică fiecărui angajat se poate desfășura ți în afara orelor de
program, în funcție de activitățile pe care Centrul le desfășoară, cu o informare
prealabilă a angajaților.
Modificarea Art. 22 cu următorul conținut:
Prezența la serviciu

Evidența timpului de muncă efectuată de angajați se ține în baza unei condici de
prezență, în care personalul va semna zilnic, de regulă, la începutul și sfârșitul
programului de lucru.
(1) Condica de prezență se depune pentru semnare la sediul instituției pentru
salariații care își desfășoară activitatea la sediul central și la punctele de lucru pentru
salariații care își desfășoară activitatea în alte locații.
(2) Având în vedere programul de lucru diferit, fiecare serviciu/compartiment din
instituție va avea o condică de prezență separată, în funcție de programul specific de
lucru.
(3) În vederea stabilirii drepturilor salariale, timpul de muncă efectiv prestat
trebuie să se regăsească în fișele de pontaj. Responsabilitatea întocmirii acestora cade în
sarcina angajaților ce au primit în fișa postului aceste atribuții.
(4) În cazul în care angajatul întârzie sau absentează de la programul de lucru și
acest lucru se datorează unor situații neprevăzute sau a unor motive independente de
voința angajatului (boală, accident etc.) salariatul are obligația de a informa conducerea
Centrului în următoarele două zile lucrătoare.

Propuneri privind modificarea
Taxelor și tarifelor percepute de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”
și a denumirii specializărilor:
1. Taxe de școlarizare pentru anul 2017
Nr.
crt.

SPECIFICAȚIE

Taxa lei/cursant/ianuarie-iunie
2017

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
1 Acordeon

450

2 Orgă

450

3 Chitară

450

4 Muzică vocală tradițională românească

450

5 Instrumente de suflat

450

6 Instrumente cu coarde

450

7 Canto – muzică usoară

450

8 Pian

450
CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ

9 Pictură

400

10 Grafică

400

11 Sculptură

400

12 Design ambiental

400

13 Design vestimentar

400

14 Artă fotografică

400

15 Artă video

400

16 Actorie

400

17 Muzică de fanfară

300

18 Dans modern/dans de societate

400

19 Dans popular

400
CURSURI SCUTITE DE TAXE ȘCOLARE

20 Arta lemnului - Arieșeni

0

21 Cioplit în lemn - Horea

0

22 Arta lemnului – Avram Iancu

0

23 Dansuri populare - Sohodol

0

24 Țesături tradiționale – Bucerdea Vinoasă

0

25 Țesături tradiționale - Biia

0

26 Țesături tradiționale - Gârda

0

27 Ceramică-olărit - Sebeșel

0

28 Dansuri populare - Fărău

0

29 Pictură religioasă - Vinerea

0

30 Dansuri populare - Căpâlna

0

31 Pictură icoane pe sticlă ,,Școala de la Laz”

0

32 Încrustături în lemn - Șugag

0

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
33 Curs de formare profesională (Solist vocal, Solist
instrumentist, fotograf, operare adobe/corel, design
web etc.)

500 lei

2. Tarife pentru serviciile prestate și produsele realizate, pentru anul 2017
TARIFE – Serviciul ANSAMBLUL FOLCLORIC ,,AUGUSTIN BENA,, AL
JUDEȚULUI ALBA
1

Concert/spectacol/recital in aer liber si/sau in sala sustinut de
orchestra populara

1.000 lei/spectacol

2

Solisti vocali

150 lei/melodie

3

Solisti instrumentisti

150 lei/melodie

4

Dansuri populare

250 lei/dans

5

Participari la alte actiuni, evenimente (ex.: evenimente
corporate, inregistrari muzicale, acompaniament orchestral)

4.000 – 10.000
lei/eveniment

6

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari audio etc.)

25 lei

7

DVD (antologii de folclor, spectacole si concerte inregistrate,
demonstratii de mestesuguri traditionale etc.)

40 lei

8

Partituri muzicale

20 lei

9

Carti, lucrari, studii de specialitate, albume etc.

30 lei

10 Sonorizare conferinta, sedinta, intalnire (maxim 4 microfoane)

1.000 lei

11

Sonorizare eveniment artistic, cultural, stiintific etc. cu mai
mult de 4 microfoane, in spatiu inchis

2.000 lei

12

Aranjament muzical/melodie

300 lei

TARIFE – Serviciul FANFARA ,,AUGUSTIN BENA,, A JUDEȚULUI ALBA
1

Concerte/spectacole estivale in parcuri

1.000 lei/spectacol

2

Concerte/spectacole in sala si/sau in aer liber

2.000 lei/spectacol

3

Ceremonii funerare

1.000 lei/eveniment

4

Participari la alte evenimente (ex. Evenimente corporate)

2.000 – 4.000
lei/eveniment

5

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari audio etc.)

25 lei

6

DVD (spectacole si concerte inregistrate, master class-uri etc.)

40 lei

TARIFE – Compartimentul
ORCHESTRA DE CAMERĂ ,,AUGUSTIN BENA,, A JUDEȚULUI ALBA
1

Concerte/spectacole/recitaluri in aer liber si/sau in sala –
muzica de camera (cvartet, cvintet, sextet de coarde)

1.500 lei

2

Concere/spectacole/recitaluri in aer liber si/sau in sala –
orchestra de camera/orchestra simfonica (peste 16 artisti)

5.000 – 10.000 lei

3

Participari la alte evenimente (ex.: evenimente corporate,
expozitii etc.)

1.200 – 10.000 lei

4

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari audio etc.)

25 lei

5

DVD (spectacole si concerte inregistrate, master class-uri etc.)

40 lei

6

Partituri muzicale

20 lei

TARIFE – Serviciul ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA,,
1

Tulnic 10 cm

4 lei

Tulnic 20 cm

5 lei

Tulnic 30 cm

8 lei

Tulnic 60 cm

10 lei

2

Donita mica

8 lei

Donita mare

10 lei

Traistuta mica

8 lei

Traistuta medie

10 lei

Traistuta mare

15 lei

4

Preș

30 lei/mp

5

Tesaturi

7 lei/mp

6

Cusaturi – motive populare

50 lei/mp

7

Vase de ceramica mici

3 lei

Vase de ceramica medii

7 lei

Vase de ceramica mari

10 lei

8

Costum traditional romanesc

1000 – 2500 lei

9

Piesa costum traditional romanesc

30 – 800 lei

3

10 CD audio (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari audio etc.)

25 lei

11

DVD (antologii de folclor, spectacole si concerte inregistrate,
demonstratii de mestesuguri traditionale etc.)

40 lei

12

Carte/revista (album foto, catalog de arta, studii, monografie,
brosura, ghid etc.)

10 – 60 lei

13

Concept grafic pentru

300 – 2000 lei

materiale de promovare si/sau promotionale
(afise, flyere, invitatii, bannere, catalog, carte, album etc.)
TARIFE – Serviciul Redactia ,,DISCOBOLUL”
1

Carte/revista (studiu, monografie, brosura, ghid etc.)

10 – 50 lei

3. Alte tarife
ALTE TARIFE
1

Bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari
de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

5 lei

2

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

10 lei

3

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

20 lei

4

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

25 lei

5

Închiriere spațiu

100 lei/oră

pentru activități educative, culturale și/sau artistice
6

Realizare ședință foto indoor, în studiou

200 lei/oră

7

Realizare ședință foto outdoor, în aer liber

300 lei/oră

8

Realizare filmare eveniment și montaj

300 lei/oră

9

Închiriere costum popular

50 lei/zi

10

Închiriere elemente de decor – scenă (de exemplu instalații de
lumini, brazi artificiali etc.)

30 lei/element/zi

11

Închiriere fundal scenă

200 lei/eveniment

Realizarea Regulamentului de organizare și funcționare internă
a Serviciului Școala de Arte și Meșteșuguri
Acest regulament este necesar în vederea reglementării următoarelor aspecte:
- criteriile în baza cărora se aprobă dosarele de scutire de taxă pentru cursurile cu predare
individuală și colectivă (cazuri sociale, copii de profesori, rude de gradul I ale angajaților
instituției și ordonatorului de credite etc.),
- numărul maxim de dosare aprobate pe an privind scutirea de la plata taxei de
școlarizare,
- forma și conținutul programelor educative, pe categorii de vârstă și nivel de studii,
- programul activităților educative propuse pentru perioada de vacanță școală din sistemul
de învățământ preuniversitar,
- forma de organizare și funcționare a formațiilor artistice constituite din cursanții
serviciului,

- forma de participare a cursanților la festivaluri și concursuri de specialitate din țară și de
peste hotare,
- forma de participare a comunității Județului Alba cu potențial cultural-artistic la
festivaluri, concursuri, spectacole, concerte, filmări pe plan național și internațional.

Modificări și transformări de posturi
Transformarea postului vacant de Redactor gr. IA în postul vacant de Artist
instrumentist gr. IA și mutarea acestuia la Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin
Bena” al Județului Alba.
Modificare necesară pentru dezvoltarea activității Ansamblului Folcloric, având în
vedere că la partida de instrumente de suflat nu exista nici un angajat cu studii
superioare de specialitate sau care să cunoască notația muzicală.
Transformarea postului vacant de Muncitor tr. II în postul vacant de Muncitor tr. I
și mutarea acestuia la Compartimentul Administrativ.
Modificarea a fost necesară având în vedere că în maxim o lună de zile de la redactarea
solicitării, activitatea instituției s-a mutat într-un spațiu mult mai mare ca și suprafață
(regim de înălțime D+P+1+M cu curte mare interioară), iar salariul ar trebui să fie cât
mai motivant posibil, pentru atragerea la concurs a candidaților.
Transformarea postului de dansator tr. II, 1/2 normă, ocupat
, în postul de instructor tr. III, 1/2 normă, și cumularea acestuia cu postul de
instructor tr. III, 1/2 normă ocupat

, rezultând 1 post de

instructor tr. III cu normă întreagă la Serviciul Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin
Bena”.
Modificarea s-a datorat numărului în creștere a cursanților Clasei de dansuri populare
din cadrul Serviciului Școala de arte și meșteșuguri.
Transformarea postului vacant de Documentarist gr. I în postul vacant de
Grafician gr. I la Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor
cultural-artistice.
Transformare necesară bunei desfășurări a activității instituției, ținând cont de numărul
mare de evenimente culturale, artistice și educative care trebuiesc promovate. Toate

materialele de promovare și de publicitate necesită realizarea unui concept grafic
propriu.
Transformarea postului de Referent tr. IA, ocupat

, în

postul de solist vocal tr. I și mutarea acestuia la Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin
Bena” al Județului Alba.
La angajarea în instituție,

postul de solist vocal,

normă întreagă, cu studii medii. Cu toate că postul acestuia, de solist vocal, a fost
transformat în urmă cu ceva ani în postul de referent, respectivul și-a desfășurat
activitatea în instituție tot ca solist vocal.
Transformarea și cumularea a 2 (două) posturi vacante de Dansator cu jumătate de
normă în postul vacant de Operator sunet gr. I cu normă întreagă și mutarea acestuia la
Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice.
Transformarea posturilor de dansator în Operator sunet a fost necesară pentru
realizarea serviciilor de sonorizare la proiectele instituției în regim propriu, crescând
astfel nivel profesional al acestor servicii și diminuând bugetul cheltuit pentru prestările
de servicii. Odată cu angajarea operatorului sunet, instituția poate să genereze și venituri
proprii, prin prestarea serviciilor de sonorizare către terțe persoane.
Transformarea și cumularea a 2 (două) posturi vacante de Dansator cu jumătate de
normă în postul vacant de Muncitor tr. I cu normă întreagă și mutarea acestuia la
Compartimentul Administrativ.
Modificare necesară având în vedere că activitatea instituției se va muta și se va
desfășura într-un spațiu mult mai mare ca și suprafață (regim de înălțime D+P+1+M cu
curte mare interioară).
Transformarea și cumularea a 2 (două) posturi vacante de Dansator cu jumătate de
normă în postul vacant de Consultant artistic gr. IA cu normă întreagă.
Modificare necesară având în vedere dezvoltarea activității instituției (înființarea
Mediatecii, a Editurii, a Casei de Discuri, a magazinului de desfacere a produselor
proprii, prestarea de servicii noi – sonorizare, închiriere costume pentru evenimente
cultural-artistice, realizarea Antologiei de Folclor a Județului Alba).
Transformarea și cumularea a 2 (două) posturi vacante de Dansator cu jumătate de
normă în postul vacant de Producător delegat gr. I cu normă întreagă.

Producătorul delegat este profesionistul care răspunde de respectarea programului de
pregătire a proiectului cultural-artistice, reprezentând interfața esențială dintre partea
artistică și partea tehnico-financiară a unui eveniment. Producătorul delegat alege și
conduce echipa tehnică de realizare a evenimentului și colaborează stâns cu echipa
artistică pe care o sprijină profesional. Asigură îndeplinirea activităților de zi cu zi, de
la aspectele logistice și materiale la cele legate de resurse umane. Fiind vorba în
instituție despre numeroase proiecte proprii, cu impact național și internațional, această
modificare a fost extrem de necesară.
Mutarea postului de referent gr. IA ocupat

, de la Serviciul

Ansamblul Folclor ,,Augustin Bena” al Județului Alba, la Compartimentul Promovare și
valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice.
Acestă mutare a fost necesară, având în vedere că sarcinile pe care le întocmește, studiile
absolvite și experiența

pot fi foarte folositoare în acest compartiment,

Fișa Postului a acesteia regăsindu-se mult mai bine aici.
Modificarea postului vacant de Referent tr. IA cu studii medii în Refernt gr. IA cu
studii superioare, și rezervarea acestuia pentru cazul în care instanțele de judecată decid
revenirea salariatului în funcție și anularea concedierii din anul 2015.
Acestă modificare a fost necesară, pentru a fi pregătiți în cazul deciziei instanțelor de
judecată și având în vedere că deciziile în cazul litigiilor de muncă se pun în aplicare din
primă instanță.
Transformarea postului de Muncitor tr. II ocupat

în Instructor tr. II.

Transformare necesară având în vedere că respectiva persoană desfășoară activități de
predare-învățare-evaluare la clase externe ale Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul
instituției și nu îndeplinește atribuții de muncitor.
Transformarea postului de Muncitor tr. II ocupat

în Instructor tr. II.

Transformare necesară având în vedere că respectiva persoană desfășoară activități de
predare-învățare-evaluare la clase externe ale Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul
instituției și nu îndeplinește atribuții de muncitor.
Transformarea postului de Muncitor tr. III ocupat

în Instructor tr. III.

Transformare necesară având în vedere că respectiva persoană desfășoară activități de
predare-învățare-evaluare la clase externe ale Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul
instituției și nu îndeplinește atribuții de muncitor.
Transformarea postului de Muncitor tr. II ocupat

în Instructor tr. II.

Transformare necesară având în vedere că respectiva persoană desfășoară activități de
predare-învățare-evaluare la clase externe ale Școlii de Arte și Meșteșuguri din cadrul
instituției și nu îndeplinește atribuții de muncitor.
Transformarea și cumularea a 2 (două) posturi vacante de Dansator cu ½ normă în
postul de specialitate vacant cu normă întreagă de Artist instrumentist gr. IA – braci.
Modificare absolut necesară din punct de vedere profesional, având în vedere că în
instituție nu există un angajat pe postul de artist instrumentist sau solist instrumentist
la braci, iar formula tradițională minimă de acompaniament muzical în folclorul din
Județul Alba este compusă din contrabas și braci (contră).
Transformarea postului vacant de Secretar PR gr. I cu ½ normă în postul de
specialitate vacant de Artist instrumentist gr. IA – trompetă cu ½ normă și mutarea
acestuia la Serviciul Fanfara ,,Augustin Bena” a Județului Alba.
Transformarea și mutarea este argumentată prin importanța instrumentului muzical
trompetă în formația muzicală – fanfară și prin deficitul de trompetiști din cadrul
serviciului respectiv.

Înființarea unor specializări noi în cadrul Serviciului Școala de arte și meșteșuguri
În cadrul Școlii de arte și meșteșuguri au fost înființate următoarele spcializări:
-

Actorie

-

Dans de societate

-

Pictură icoane pe sticlă ,,Școala de la Laz”

-

Interpretare la tulnic

-

Țesături tradiționale la Gârda

2018
Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare
1. Prima modificare din anul 2018 a cea de reorganizare și mutare a Redacției
,,Discobolul” din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în cadrul Bibliotecii
Județene ,,Lucian Blaga” Alba. Considerăm că a fost absolut necesară reorganizarea în
vederea dezvoltării și continuării activității redacției, având în vedere următoarele motive:
- pensionarea pentru limită de vârstă a celor 3 redactori (scriitori) din cadrul
serviciului,
- obiectului de activitate al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” care limitează
dezvoltarea Redacției ,,Discobolul” și a obiectului de activitate al Bibliotecii Județene
,,Lucian Blaga” Alba care coincide cu scopul și obiectivele acestui serviciu.
Reorganizarea a constat în desființarea Serviciului Redacția ,,Discobolul” din cadrul
Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și reorganizarea acestuia după cum urmează:
-

postul ocupat de Redactor gr. I s-a mutat la Biblioteca Județeană ,,Lucian
Blaga” Alba,

-

postul ocupat de secretar redacție gr. II s-a mutat la Biblioteca Județeană
,,Lucian Blaga” Alba,

-

postul vacant de redactor tr. I s-a mută la Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba,

-

postul vacant de șef serviciu gr. IA s-a transformat în postul vacant de artist
instrumentist gr. IA și s-a mutat la Serviciul Ansamblul Folcloric ,,Augustin
Bena” al Județului Alba.

2. Transformarea postului de Instructor tr. II cu normă întreagă, ocupat
, de la Serviciul Școala de arte și meșteșuguri în 2 posturi de instructor tr. II cu
jumătate de oră, după cum urmează:
-

1 post de instructor tr. II cu jumătate de normă, ocupat
,

-

1 post de instructor tr. II cu jumătate de normă, vacant.

Această reorganizare este necesară din cauza scăderii constante a numărului de
cursanți la clasa coordonată

în ultimii ani.

3. Postul vacant de instructor tr. II cu jumătate de normă de la Serviciul Școala de arte și
meșteșuguri s-a transformat în postul vacant de expert gr. I cu jumătate de normă la
Serviciul Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena”.
Această reorganizare a fost necesară pentru a atrage personal specializat, cu studii
superioare, în vederea oferirii unei educații cultural-artistice avizate, cât mai complete și
complexe, copiilor și tinerilor participanți la cursuri.

4. Transformarea postului vacant de Instructor tr. I cu normă întreagă de la Serviciul
Școala de arte și meșteșuguri în postul vacant de Expert gr. II cu normă întreagă la
Serviciul Școala de arte și meșteșuguri.
Această reorganizare a fost necesară pentru a atrage personal specializat, cu studii
superioare, în vederea oferirii unei educații cultural-artistice avizate, cât mai complete și
complexe, copiilor și tinerilor participanți la cursuri.

5. Transformarea postului vacant de Referent gr. I cu normă întreagă de la
Compartimentul Promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice, în
postul vacant de Artist instrumentist gr. IA cu normă întreagă la Serviciul Ansamblul
Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba.
Această reorganizare a fost necesară pentru a dezvolta activitatea Serviciului
Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului Alba, serviciu care ia parte într-un an
calendaristic la peste 75 de proiecte culturale, precum și pentru a diminua bugetul alocat
colaborărilor artistice la orchestra din cadrul serviciului.

Având în vedere:
-

investițiile realizate de către instituție în ultima perioadă, cu scopul promovării și
valorificării produselor și serviciilor cultural-artistice (plotter A0, sistem de
sonorizare performant pentru evenimente în special indoor, remorcă de transport
instrumente muzicale),

-

atragerea unor specialiști în cadrul instituției, în domeniul promovării și
valorificării produselor și serviciilor cultural-artistice (grafician, operator sunet),
dezvoltarea activității instituției și ridicarea nivelului profesional în cadrul

proiectelor implementate,
-

înființarea editurii științifice și a editurii muzicale proprii,

-

înființarea casei de discuri proprii,

-

creșterea numărului de cursanți, a numărului evenimentelor culturale și implicit a
nivelului veniturilor proprii,

-

necesitatea contorizării și valorificării drepturilor de autor și/sau conexe asupra
cărora instituția deține toate drepturile prin semnarea de contracte de cesiune în
cadrul proiectelor culturale implementate,

-

necesitatea administrării inventarului necesar promovării și valorificării
produselor și serviciilor cultural-artistice de către un angajat cu funcție de
conducere, din cadrul instituției (managerul fiind angajat al Consiliului Județean
Alba și neexistând un alt angajat în instituție care să aibă sau să poată avea în fișa
postului gestionarea și administrarea acestor echipamente specifice),

-

necesitatea comasării celor două compartimente astfel încât referenților culturali și
muncitorilor să li se poată completa fișa postului cu activități specifice instituției
(desfășurate nu doar la sediul instituției, cât și pe teren, cu program flexibil și
prelungit, în funcție de proiectele implementate – în cazul actualului
compartiment administrativ, o astfel de modificare nefiind posibilă),

-

dorința de a implementa, în Județul Alba, cel mai important proiect din România
de cercetare, conservare și valorificare a folclorului – realizarea unei echipe mixte
formată din operator sunet, operator foto-video, grafician, referenți culturali,
referenți de specialitate, soliști vocali și artiști instrumentiști cu studii superioare
de specialitate, în vederea vizitării tuturor satelor din Județul Alba și arhivării
tuturor elementelor tradiționale de folclor identificate: dansuri, colinde,
meșteșuguri, gastronomie, repertoriu neocazional (cântece de joc, de stil vechi și
de stil nou), cântece de cătănie, cântece de seceriș, repertoriu funebru, repertoriu
de nuntă (de mireasă, de drum și ciuituri), obiceiuri și port tradițional,

-

necesitatea stabilirii unor responsabili de proiect/acțiune și a unor echipe de
implementare, în mod ierarhic, în vederea implementării și evaluării proiectelor în
cele mai bune condiții,

au mai fost realizate și următoarele reorganizări:

6. Comasarea Compartimentului Administrativ cu Compartimentul Promovare și

valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice și înființarea Serviciului
Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice.
7. Transformarea postului vacant de Butafor tr. II din cadrul Serviciului Școala de arte și
meșteșuguri în postul vacant de Șef Serviciu gr. I și mutarea acestuia la Serviciul nou
înființat, Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor culturalartistice.

Propuneri privind modificarea
Taxelor și tarifelor percepute de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”
și a denumirii specializărilor:
1. Taxe de școlarizare pentru anul 2018
Nr.
crt.

SPECIFICAȚIE

Taxa lei/cursant

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
1 Acordeon

500

2 Orgă

500

3 Chitară

500

4 Muzică vocală tradițională românească

500

5 Instrumente de suflat

500

6 Instrumente cu coarde

500

7 Canto – muzică ușoară

500

8 Pian

500
CURSURI CU PREDARE COLECTIVA

9 Pictură

450

10 Grafică

450

11 Sculptură

450

12 Design ambiental

450

13 Design vestimentar

450

14 Artă fotografică

450

15 Artă video

450

16 Actorie

450

17 Muzică de fanfară

350

18 Dans modern

450

19 Dans popular

450
CURSURI SCUTITE DE TAXE SCOLARE
realizate în satele și comunele din Județul Alba

20 Arta lemnului

0

21 Cioplit în lemn

0

22 Dansuri populare

0

23 Țesături tradiționale

0

24 Ceramică-olărit

0

25 Pictură religioasă

0

26 Muzică religioasă

0

27 Pictură icoane pe sticla ,,Școala de la Laz”

0

28 Încrustături în lemn

0

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
29

Curs de formare profesională (Solist vocal, Solist
instrumentist, fotograf, operare adobe/corel, design web etc.)

600 lei

2. Tarife pentru serviciile prestate si produsele realizate, pentru anul 2018
TARIFE – Serviciul ANSAMBLUL FOLCLORIC ,,AUGUSTIN BENA,,
AL JUDEȚULUI ALBA
1

Concert/spectacol/recital în aer liber și/sau în sală susținut de
orchestră populară

1.000 lei/spectacol

2

Soliști vocali

150 lei/melodie

3

Soliști instrumentiști

150 lei/melodie

4

Dansuri populare

250 lei/dans

5

Participări la alte acțiuni, evenimente (ex.: evenimente
corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

4.000 – 10.000
lei/eveniment

6

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, înregistrari audio etc.)

25 lei

7

DVD (antologii de folclor, spectacole și concerte înregistrate,
demonstrații de meșteșuguri tradiționale etc.)

40 lei

8

Partituri muzicale

20 lei

9

Cărți, lucrări, studii de specialitate, albume etc.

30 lei

10 Sonorizare conferință, ședință, întâlnire (maxim 4 microfoane)

1.000 lei

11

Sonorizare eveniment artistic, cultural, știintific etc. cu mai
mult de 4 microfoane, în spațiu închis

2.000 lei

12

Aranjament muzical/melodie

300 lei

TARIFE – Serviciul FANFARA ,,AUGUSTIN BENA,, A JUDEȚULUI ALBA
1

Concerte/spectacole estivale în parcuri

1.000 lei/spectacol

2

Concerte/spectacole în sală și/sau în aer liber

2.000 lei/spectacol

3

Ceremonii funerare

1.000 lei/eveniment

4

Participări la alte evenimente (ex. Evenimente corporate)

2.000 – 4.000
lei/eveniment

5

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, înregistrari audio etc.)

25 lei

6

DVD (spectacole si concerte ănregistrate, master class-uri etc.)

40 lei

TARIFE – Compartimentul ORCHESTRA DE CAMERĂ ,,AUGUSTIN BENA,,
A JUDEȚULUI ALBA
1

Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală –
muzică de cameră (cvartet, cvintet, sextet de coarde)

1.500 lei

2

Concere/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală –
orchestra de cameră/orchestra simfonică (peste 16 artiști)

5.000 – 10.000 lei

3

Participări la alte evenimente (ex.: evenimente corporate,
expoziții etc.)

1.200 – 10.000 lei

4

CD audio (ex.: spectacole/concerte live, înregistrări audio etc.)

25 lei

5

DVD (spectacole și concerte înregistrate, master class-uri etc.)

40 lei

6

Partituri muzicale

20 lei

TARIFE – Serviciul ȘCOALA DE ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI ,,AUGUSTIN BENA,,
1

Tulnic 10 cm

4 lei

Tulnic 20 cm

5 lei

Tulnic 30 cm

8 lei

Tulnic 60 cm

10 lei

Donita mica

8 lei

Donita mare

10 lei

Traistuta mica

8 lei

Traistuta medie

10 lei

Traistuta mare

15 lei

4

Preș

30 lei/mp

5

Țesături

7 lei/mp

6

Cusături – motive populare

50 lei/mp

7

Vase de ceramică mici

3 lei

Vase de ceramică medii

7 lei

Vase de ceramică mari

10 lei

8

Costum tradițional românesc

1000 – 2500 lei

9

Piesă costum tradițional românesc

30 – 800 lei

2

3

10 CD audio (ex.: spectacole/concerte live, înregistrări audio etc.)

25 lei

11

DVD (antologii de folclor, spectacole și concerte înregistrate,
demonstrații de meșteșuguri tradiționale etc.)

40 lei

12

Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie,
brosură, ghid etc.)

10 – 60 lei

13

300 – 2000 lei

Concept grafic pentru
materiale de promovare și/sau promoționale
(afișe, flyere, invitații, bannere, catalog, carte, album etc.)
TARIFE – Serviciul Redactia ,,DISCOBOLUL”

1

10 – 50 lei

Carte/revista (studiu, monografie, brosura, ghid etc.)
ALTE TARIFE

1

Bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari

5 lei

de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)
2

Bilet de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)

10 lei

3

Bilet de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)

20 lei

4

Bilet de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)

25 lei

5

Închiriere spațiu

100 lei/oră

pentru activități educative, culturale și/sau artistice
6

Realizare ședință foto indoor, în studiou

200 lei/oră

7

Realizare ședință foto outdoor, în aer liber

300 lei/oră

8

Realizare filmare eveniment și montaj

300 lei/oră

9

Închiriere costum popular

50 lei/zi

10

Închiriere elemente de decor – scenă (de exemplu instalații de
lumini, brazi artificiali etc.)

30 lei/element/zi

11

Închiriere fundal scenă

200 lei/eveniment

Actualizarea CODULUI ETIC ȘI DE INTEGRITATE
al angajaților Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”

Capitolul I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Domeniul de aplicare
1.1 Prezentul cod etic şi de integritate reglementează normele

de conduită

profesională şi se aplică tuturor categoriilor de angajaţi din Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena”:
▪

funcţii publice de conducere,

▪

funcţii publice de execuţie,

▪

personalul contractual și alte categorii.

1.2 Normele prevăzute în prezentul cod etic şi de integritate sunt complementare
reglementărilor prevăzute în:
➢ Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici,
➢ Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice,
➢ Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
➢ Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei
Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte
normative,cu modificarile si completarile ulterioare,
➢ Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice,
institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legi,
➢ Ordinul

MFP

nr.

946/2005

(r) pentru

aprobarea Codului

controlului

intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial,
➢ Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
➢ Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu
gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei,
➢ Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor,
magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,

➢ Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de
corupţie, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul cod etic şi de integritate nu se subtituie în nici un caz legilor şi
reglementărilor aplicabile în instituţiile publice, este un mijloc de comunicare uniformă a
valorilor etice ale tuturor salariaţilor. Codul etic stabileşte care sunt obligaţiile rezultate
din lege cărora trebuie să li se supună salariaţii, în plus, peste cele rezultate ca urmare a
raporturilor de muncă: depunerea declaraţiei de avere, a declaraţiei pentru prevenirea
conflictului de interese, pentru semnalarea incompatibilităţilor pentru ocuparea unor
funcţii publice.
Capitolul II - OBIECTIVE
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, definită ca entitate publică, in conformitate
cu prevederile legislației în vigoare, asigură condiţiile necesare cunoaşterii de către
angajaţi a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, prevenirea şi
raportarea fraudelor şi neregulilor.
Obiectivele prezentului cod de etică și integritate urmăresc să asigure creşterea
calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi
să contribuie la eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din instituşia publică, prin:
•

reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a
prestigiului instituţiei funcţiei publice şi al angajaților publici;

•

informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să
se aştepte din partea angajaților publici în exercitarea funcţiilor publice;

•

crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi angajații
publici, pe de o parte, şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de
altă parte.

Capitolul III - INFORMAREA
În vederea realizării standardului de etică şi integritate, la nivelul Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena” au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea,

frecvenţa, sursele şi destinatarii acestora, astfel încât conducerea şi salariaţii, prin
primirea şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinile.
1. Cerinţe generale
1.1 Informaţia este indispensabilă unui management sănătos, unei monitorizări eficace,
identificării situaţiilor de risc în faze anterioare ale manifestării acestora;
1.2 Informaţia trebuie să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, uşor de
înţeles şi receptat;
1.3 Managerul şi salariaţii trebuie să primească şi să transmită informaţiile necesare
pentru îndeplinirea sarcinilor;
1.4 Informaţia trebuie să beneficieze de o circulaţie rapidă, în toate sensurile, inclusiv în
şi din exterior.
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”, ca şi entitate publică, prin iplementarea
standardului ,,Informarea” îşi propune să realizeze forma de cultură organizaţională, care
să conducă la armonizarea valorilor individuale, în vederea orientării lor convergente
spre realizarea obiectivelor fundamentale ale entităţii publice, reflectând atitudinea pe
care o are faţă de schimbare.
La nivelul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, cultura organizatională se transmite
prin reguli scrise şi prin standarde de etică socială şi de comportare, relativ stabile în
timp, fiind o cultură de tip normativ, în care accentul se pune pe urmărirea corectă a
procedurilor, care sunt importante ca și rezultatele urmărite, cu standarde profesionale și
morale ridicate.
Personalul va fi informat permanent aspura codului de conduită, care stabileşte reguli
de comportament etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de
conducere, cât şi celui de execuţie din cadrul serviciilor și compartimentelor Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”.

Capitolul IV – DEFINIŢII ŞI TERMENI

•

personal contractual ori angajat contractual - persoana numită într-o funcţie în
autorităţile şi instituţiile publice în condiţiile Legii nr. 53/2003, cu modificările
ulterioare;

•

funcţie publică - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de
autoritatea sau instituţia publică, în temeiul legii, în scopul realizării
competenţelor sale

•

funcţie - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritatea sau
instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului;

•

interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către
instituţiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale
cetăţenilor, recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale
la care România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu
respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii

şi economicităţii cheltuirii

resurselor;
•

interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în
mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către de către funcţionarii
publici şi personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor,
relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor
funcţiei:

•

conflict de interese - acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct
ori indirect, al al funcţionarului public şi angajatului contractual contravine
interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi
imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a
îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei publice sau a funcţiei deţinute;

•

informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care
rezultă din activităţile instituţii publice, indiferent de suportul ei;

•

informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană
identificată sau identificabilă.

•

Integritate - caracter integru; sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii,
care serveşte drept călăuză în conduita omului; onestitate, cinste, probitate

•

consilier de etica - functionarul public desemnat pentru consiliere etica de catre
conducatorul autoritatii sau institutiei publice, în temeiul art. 21 din Legea nr.
7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;

•

norme de conduita - normele de conduita profesionala a functionarilor publici,
reglementate prin Legea nr. 7/2004, republicata şi Legea nr. 477/2004 privind
Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

•

frauda - orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu: utilizarea sau
prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv
faptele penale prevăzute în cap. III secţiunea 41 din Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi
completările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea
nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al
Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de
stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi l) din Legea nr. 500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin.
(2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin
încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a făcut referire
anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate
iniţial conform Ordonanţei de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea
şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi
completările ulterioare

Capitolul V – INTEGRITATEA
1.2. Cerinţe generale
Managerul şi salariaţii trebuie să aibă un nivel corespunzător de integritate
profesională şi personală şi să fie conştienţi de importanţa activităţii pe care o desfăşoară;
•

Managerul, prin deciziile sale şi exemplul personal, sprijină şi promovează
valorile etice şi integritatea profesională şi personală a salariaţilor. Deciziile şi
exemplul personal trebuie să reflecte:
o valorificarea transparenţei şi probităţii în activitate;
o valorificarea competenţei profesionale;
o iniţiativa prin exemplu;
o conformitatea cu legile, regulamentele, regulile şi politicile specifice;

o respectarea confidenţialităţii informaţiilor;
o tratamentul echitabil şi respectarea indivizilor;
o relaţiile loiale cu colaboratorii;
o caracterul complet şi exact al operaţiilor şi documentaţiilor;
o modul profesional de abordare a informaţiilor financiare;
•

Salariaţii manifestă acel comportament şi dezvoltă acele acţiuni percepute ca etice
în entitatea publică;

•

Managerul şi salariaţii au o abordare pozitivă faţă de controlul financiar, a cărui
funcţionare o sprijină.

Capitolul VI - PRINCIPII GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A
ANGAJAȚILOR DIN INSTITUȚIA PUBLICĂ
Principiile care guvernează conduita profesională a angajaților publici din cadrul
Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” sunt următoarele:
a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia salariații au îndatorirea de
a respecta Constituţia şi legile ţării;
b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia angajații publici au îndatorirea
de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei
publice;
c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publice, principiu conform căruia angajații publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim
juridic în situaţii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform căruia angajații publici au obligaţia de a
îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi
conştiinciozitate;
e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia angajații publici sunt
obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic,
religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia angajații publici le este interzis să
solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori
beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin, sau să abuzeze în vreun fel de
această funcţie;
g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia angajații publici pot să-şi
exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor
moravuri;
h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;
i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de
angajații publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării
cetăţenilor
Capitolul VII - NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A
ANGAJAȚILOR PUBLICI
1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
•

Angajații publici au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la
transpunerea lor în practică, în scopul realizării competenţelor autorităţilor şi ale
instituţiilor publice.

•

În exercitarea funcţiei publice, angajații au obligaţia de a avea un comportament
profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenţa administrativă,
pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi
eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

2. Loialitatea faţă de Constituţie şi lege
•

Angajații publici au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia,
legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

•

Angajații publici trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea
exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor publice deţinute.

3. Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
•

Angajații publici au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la
orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale
acesteia.

•

Angajaților publici le este interzis:
o să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu
activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară
activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu
caracter normativ sau individual;
o să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de
soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară
activitatea are calitatea de parte;
o să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege;
o să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice,
dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari
publici, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
o să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea
promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau
autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

Prevederile anterior menţionate se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru
o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
o

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea
documentelor

care

conţin

asemenea

informaţii,

la

solicitarea

reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă
numai cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care
funcţionarul public respectiv îşi desfăşoară activitatea.
o Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare
de la obligaţia legală a angajaților publici de a furniza informaţii de interes
public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul

angajatului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind
protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte
unităţi care semnalează încălcări ale legii.

4. Libertatea opiniilor
•

În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajații publici au obligaţia de a respecta
demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.

•

În activitatea lor, angajații publici au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi
de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În
exprimarea opiniilor, angajații publici trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să
evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

5. Activitatea publică
•

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către angajatul public
desemnat în acest sens de conducătorul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”

•

Angajații publici desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat
de conducătorul instituţiei publice.

•

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, angajații publici pot participa la
activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia
exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al Centrului de Cultură
,,Augustin Bena”,.

6. Activitatea politică
În exercitarea funcţiei publice, angajaților publici le este interzis:
•

să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

•

să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

•

să colaboreze, în afara relaţiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care
fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

•

să afişeze, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice, însemne ori obiecte
inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

7. Folosirea imaginii proprii
•

În considerarea funcţiei publice deţinute, angajaților publici le este interzis să
permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

8. Cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice
În relaţiile cu personalul din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, precum şi
cu persoanele fizice sau juridice, angajații publici sunt obligaţi să aibă un comportament
bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.
•

Angajații publici au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, precum
şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:
o întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
o dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
o formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

•

Angajații publici trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru
rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Angajații publici au
obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor
publice, prin:
o promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie
de situaţii de fapt;
o eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind
naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială,
sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.
Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea

persoanelor, eficienţa activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se
recomandă respectarea normelor de conduită menţionate şi de către celelalte subiecte ale
acestor raporturi.

9. Conduita în cadrul relaţiilor internaţionale
•

Angajații publici care reprezintă instituția în cadrul unor conferinţe, seminarii şi
alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine
favorabilă ţării şi instituţiei publice pe care o reprezintă.

•

În relaţiile cu reprezentanţii altor state, angajaților publici le este interzis să
exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

•

În deplasările externe, angajații publici sunt obligaţi să aibă o conduită
corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi
obiceiurilor ţării gazdă.

10. Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Angajații publici nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri,
invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le
pot influenţa imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute ori pot constitui o
recompensă în raport cu aceste funcţii.

11. Participarea la procesul de luare a deciziilor
•

În procesul de luare a deciziilor, angajații publici au obligaţia să acţioneze
conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod
fundamentat şi imparţial.

•

Angajaților publici le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituție,
de către alţi angajați publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

12. Obiectivitate în evaluare
•

În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, angajații
publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la
dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru angajații publici din subordine.

•

Funcțiile publice de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul
din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri,

numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale,
excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
•

Se interzice angajaților publici cu funcție de conducere să favorizeze sau să
defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii,
de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute anterior.

13. Folosirea prerogativelor de putere publică
Este interzisă folosirea de către angajații publici, în alte scopuri decât cele prevăzute de
lege, a prerogativelor funcţiei publice deţinute.
•

Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de
acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control,
angajaților publici le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

•

Angajaților publici le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau
relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, pentru a influenţa
anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

•

Angajaților publici le este interzis să impună altor funcţionari publici să se înscrie
în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest
lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

14. Utilizarea resurselor publice
Angajații publici sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a
statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
•

Angajații publici au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile
aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor
aferente funcţiei publice deţinute.

•

Angajații publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin,
folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

•

Angajaților publici care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau
activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica
autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

15. Limitarea participării la achiziţii, concesionări sau închirieri
•

Orice angajat public poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a
statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii,
cu excepţia următoarelor cazuri:
o când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie
vândute;
o când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea
vânzării bunului respectiv;
o când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii
la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces.

•

Dispoziţiile anterioare se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau
închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a
unităţilor administrativ-teritoriale.

•

Angajaților publici le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale,
supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât
cele prevăzute de lege.

Conflictul de interese privind angajații publici
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea
demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa
deciziei şi supremaţia interesului public.
Angajatul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele
situaţii:
•

este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

•

participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu angajați publici
care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

•

interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

În cazul existenţei unui conflict de interese, angajatul public este obligat să se abţină de
la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l
informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat
să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în
termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă. În acest caz, conducătorul
instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct angajatul
public în cauză, va desemna un alt angajat public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de
experienţă.
Încălcarea acestor dispoziţii poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
administrativă, civilă ori penală, potrivit legii.

Obligaţii ale angajaților publici şi personalului contractual
•

Angajații publici cu funcție de conducere au obligaţia de a-şi depune declaraţiile
de avere şi interese în conformitate cu Legea nr. 176/2010 privind integritatea în
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte
normative.

•

Angajații publici cu funcție de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi
iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii
activităţii instituţiei publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite
cetăţenilor.

Sancţiunile disciplinare şi răspunderea angajaților publici
Încălcarea cu vinovăţie de către angajații publici a îndatoririlor corespunzătoare
funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute
de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
•

întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

•

neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

•

absenţe nemotivate de la serviciu;

•

nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

•

intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

•

nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest
caracter;

•

manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea;

•

desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

•

refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

•

încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte
de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

•

alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul
funcţiei publice şi angajaților publici.

Sancţiuni
•

În situaţiile în care se constată că faptele săvârşite de angajat în nerespectarea
prezentului Cod etic şi de integritate, constituie abateri disciplinare, vor fi aplicate
sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.

•

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a atributiilor de serviciu care
revin consilierilor de etica, în ceea ce priveste consilierea etică, completarea si
transmiterea formatelor de raportare în conditiile si în termenele reglementate prin
Ordinul ANFP nr. 1200/2013, constituie abatere disciplinara şi se aplică cancţiuni
conform legii.

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională
1.Consilierea etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații
publici

În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de etica şi integritate, va fi
desemnat un angajat public pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării
normelor de conduită, denumit consilierul de etică care exercită următoarele
atribuţii:
▪

acordă consultanţă şi asistenţă angajaților publici din cadrul instituţiei publice cu
privire la respectarea normelor de conduită,

▪

monitorizează aplicarea prevederilor Codului etic şi de integritate din cadrul
instituţiei,

▪

întocmeste rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către
angajații din instituţie, în calitate de angajat desemnat pentru consiliere etică.

Fişa postului angajatului public desemnat consilier de etica, va fi completată cu atribuţia
distinctă de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul
instituţiei.
Pentru a putea acţiona în conformitate cu valorile entităţii publice, salariaţii au
nevoie de sprijin şi de o comunicare deschisă, în special atunci când este vorba despre
ajutorul acordat pentru rezolvarea dilemelor şi a incertitudinilor în materie de conduită
adecvată. Salariaţii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” sunt liberi să comunice
preocupările lor în materie de etică. Managementul entităţii trebuie să creeze un mediu
adecvat acestui tip de comunicare.
Conducerea trebuie să supravegheze comportamentul efectiv al salariaţilor din
subordine, referitor la standardul de etică şi integritate şi să trateze în mod adecvat orice
abatere de la codul de conduită.
Rapoartele privind respectarea normelor de etică vor fi aprobate de Manager și se
comunică angajaților publici din cadrul instituţiei publice trimestrial.
Scopul monitorizării și analiza respectarii normelor de conduită de către funcționarii
publici este necesară pentru:
•

identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită
profesională, inclusiv a constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui
angajat public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le
aplice necorespunzător;

•

identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită
profesională;

•

adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a
prevederilor legale.

Sinteteza monitorizării respectării Codului de etică şi integritate cuprinde
următoarele aspecte pe care consilierul de etica le-a remarcat cu ocazia îndeplinirii
îndatoririlor sale:
•

rezumarea modului în care angajații publici care au beneficiat de consiliere etică
s-au comportat ulterior în ceea ce priveste aspectele consiliate, respectiv măsura în
care angajații publici au respectat sau nu normele de conduită referitor la care au
solicitat consiliere,

•

informații referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au
favorizat ori au condus la nerespectarea normelor de conduită,

•

identificarea consecințelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de
nerespectare a normelor de conduită, reprezentate de efectele juridice produse
sau, după caz, de urmările negative ale faptei angajatului public,

•

identificarea situațiilor în care asupra angajatului public au fost exercitate
constrângeri sau amenințări care l-au determinat să încalce dispozițiile legale,

•

cazurile în care funcționarilor publici li s-a cerut să acționeze sub presiunea
factorului politic,

•

modalitățile de prevenire a încălcării normelor de conduită în cadrul instituției
publice, specificarea măsurilor identificate și implementate care pot contribui la
prevenirea încălcării normelor de conduită. Măsurile de prevenire a încălcării
normelor de conduită vor avea la bază:
o analize prealabile ale mediului organizațional intern, precum și asupra
modului în care mediul intern și extern al instituției publice poate influența
conduita angajaților publici
o previzionarea și evaluarea riscurilor care pot apărea în activitatea
angajaților publici din cadrul instituției publice,

o identificarea domeniilor de activitate sau a activităților cu risc ridicat de
expunere la vulnerabilități care ar putea conduce la încălcarea normelor de
conduită sau la fapte mai grave de încălcare a legii,
o identificarea factorilor care generează vulnerabilități sau care favorizează
încălcarea

normelor

de

conduită;

studierea

comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilităților identificate atât la nivel
individual, cât și la nivelul instituției publice, care pot conduce la
încălcarea normelor de conduită,
o măsuri manageriale și administrative menite să contribuie la îmbunătățirea
climatului de lucru,
o identificarea și implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a
riscurilor care pot apărea în activitate și care pot conduce la încălcarea
normelor legale,
o identificarea și implementarea măsurilor de limitare a intervenției
factorilor care generează vulnerabilități și de apariție a situațiilor cu
potențial impact negativ asupra conduitei angajaților publici.
Măsurile de prevenire trebuie să fie specifice și adaptate situațiilor susceptibile de
nerespectare a normelor de conduită, implementarea acestora făcâdu-se lor înainte de a
constata încălcări ale normelor legale.
Masurile de prevenire a încălcării normelor de conduită vor viza:
o acțiuni de conștientizare a angajaților publici asupra riscurilor încălcării
normelor de conduită;
o acțiuni de informare, educare și modificare a comportamentelor;
o alte măsuri care sunt identificate și considerate la nivelul

instituției

publice, adecvate pentru prevenirea apariției unor situații de încălcare a
normelor de conduită.
o masuri

administrative

adoptate

pentru

înlăturarea

cauzelor

sau

circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor de conduită
o cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică prin identificarea
faptei, a cauzelor și consecințelor produse ca şi motivele pentru care
cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică.

Responsabilităţi privind monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită
profesională
1. Consilierii de etică sunt persoanele de contact în relația cu ANFP,
2. Președinții comisiilor de disciplină au urmatoarele responsabilități:
•

completează, cu sprijinul secretarilor comisiilor de disciplină, formatul standard
de raportare,

•

comunică formatul standard de raportate completat conducătorului instituției
publice și consilierului de etică, în condițiile și la termenele reglementate,

3. Compartimentul/responsabilul - resurse umane are obligația de a pune la dispoziția
consilierului de etică datele și informațiile necesare pentru transmiterea formatelor
standard de raportare, în condițiile și la termenele reglementate.
4. Conducerea instituției publice are urmatoarele atribuţii:
•

desemnarea consilierului de etică,

•

revizuirea atribuţiilor angajatului public desemnat consilier de etica, astfel încât
atribuțiile corespunzatoare calității de consilier de etică să aibă o pondere
proporțională cu importanța și volumul activității de consiliere etică și de
monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul institutiei publice,

•

sprijinirea activităţii consilierului de etică,

•

asigurarea condițiilor necesare participării consilierului de etică la programe de
perfecționare profesională având tematici precum etică, conduită și integritate,
măsuri anticorupție și comunicare şi la dezbaterile și evenimentele organizate de
ANFP în vederea dezvoltării rețelei consilierilor de etică.

Răspunderea
Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod de conduită atrage răspunderea disciplinară a
angajaților publici, în condiţiile legii.
Comisia de disciplină constituită la nivelul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” are
competenţa de a cerceta încălcarea prevederilor prezentului cod de etică şi integritate şi
de a propune aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii.

Capitolul VIII - NORME DE CONDUITĂ ALE ANGAJATULUI PUBLIC ŞI A
PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN RELAŢIA CU CETĂŢEANUL
Angajatul public şi personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură
,,Augustin Bena” trebuie să manifeste disponibilitate în discuţia cu cetăţeanul, să caute să
înţeleagă problema acestuia şi să îl îndrume astfel încât problema lui să aibă o rezolvare
legală, rapidă şi eficientă.
Angajatul instituţiei trebuie să inspire încredere cetăţeanului, să manifeste
empatie, să fie capabil să se pună în situaţia acestuia şi să asculte cu răbdare.
Angajaţii instituţiei ale căror atribuţii presupun contactul direct cu beneficiarii
serviciului public, au următoarele obligaţii specifice:
➢ să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei;
➢ să dea dovadă de calm, politeţe şi respect pe întreaga perioadă de realizare a
relaţiei cu publicul;
➢ să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;
➢ să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;
➢ să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor relevante obţinute de la
cetăţean;
➢ să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt
înţelese de cetăţean;
➢ să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în vederea obţinerii de
informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;
➢ să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a
unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către
cetăţean a violenţei verbale/fizice.
Capitolul IX – Dispoziţii finale
1. Prezentul Cod de etică şi integritate se constituie în parte integrantă a
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Cultură ,,Augustin
Bena”
2. Pentru informarea salariaţilor şi a cetăţenilor, Cod de etică şi integritate va fi afişat la
pe site-ul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” – www.culturaalba.ro

Revizuire
Prezentul cod etic va fi supus revizuirii, în funcţie de experienţa acumulată în
aplicarea lui.
Alte modificări ale reglementărilor interne:
Înființarea unor specializări noi în cadrul Serviciului Școala de arte și meșteșuguri
În cadrul Școlii de arte și meșteșuguri au fost înființate următoarele specializări,
cu scopul promovării în mediul urban a tradițiilor și obiceiurilor românești:
-

Interpretare la tulnic Avram Iancu

-

Interpretare la tulnic Albac

-

Decorațiuni tradiționale și arte plastice Teleac

2019
Modificări ale Regulamentului de Organizare și Funcționare
I. Înființarea în cadrul Serviciului Administrare, promovare și valorificare a produselor și
serviciilor

cultural-artistice

a

compartimentelor:

Compartimentul

Administrativ,

Compartimentul Promovare și valorificare, Compartimentului Scenotehnică;
Compartimentul Administrativ va cuprinde:
1. funcția existentă în serviciu de Îngrijitor, studii G, gradația 0,
2. funcția existentă în serviciu de Îngrijitot, studii M, gradația 2,
3. mutarea postului de Referent de specialitate gr. I de la Compartimentul financiarcontabil la Serviciul Administrare, promovare și valorificare a produselor și
serviciilor cultural-artistice, Compartimentul Administrativ nou-înființat;
Compartimentul Promovare și valorificare va cuprinde:
4. funcția existentă în serviciu de Referent gr. I, studii S, gradația 3,
5. funcția existentă în serviciu de Grafican gr. I, studii S, gradația 3,
6. transformarea postului vacant de muncitor calificat din cadrul serviciului în postul
de Secretar PR, studii S, gr. I;

Compartimentul Scenotehnică va cuprinde:
7. funcția existentă în serviciu de Referent tr. IA, studii M, gradația 0,
8. funcția existentă în serviciu de Șofer tr. I, studii M, gradația 2,
9. mutarea postului de Producător delegat gr. I de la Serviciul Ansamblul Folcloric
,,Augustin Bena” a Județului Alba la Serviciul Administrare, promovare și
valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice, Compartimentul
Scenotehnică nou-înființat.
II. Înființarea Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural
material și imaterial (ca structură de organizare și funcționare, fără șef de serviciu sau altă
funcție de conducere) cu două compartimente: Compartimentul Etnografie și Folclor
românesc și Compartimentul Minorități Naționale;
Compartimentul Etnografie și Folclor românesc va cuprinde:
1. mutarea postului de Referent gr. IA, studii S, gradația 5 de la Serviciul
Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor culturalartistice la Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu Cultural
material și imaterial, Compartimentul Etnografie și Folclor românesc (nouînființat),
2. desființarea postului vacant de Instructor tr. II, 1⁄2 normă, studii M, gradația 5 din
cadrul Școlii de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena” și înființarea unui post 1⁄2
normă de Operator imagine, tr. I, studii M, în cadrul Serviciului Cercetare,
conservare

și

valorificare

Patrimoniu

Cultural

material

și

imaterial,

Compartimentul Etnografie și Folclor românesc (nou- înființat),
Compartimentul Minorități Naționale va cuprinde:
3. desființarea postului vacant de Expert gr. I, studii S, gradația 3 din cadrul Școlii de
arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena” și înființarea unui post de Documentarist gr.
I, studii S, în cadrul Serviciului Cercetare, conservare și valorificare Patrimoniu
Cultural material și imaterial, Compartimentul Minorități Naționale (nouînființat).

III. Înființarea în cadrul Serviciului Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena” a
compartimentelor: Compartimentul Arte tradiționale, Compartimentul Arte vizuale,
Compartimentul Muzică, Compartimentul Dans;
Compartimentul Arte tradiționale va cuprinde:
1. funcția existentă în serviciu de Instructor tr. II, studii M, gradația 3,
2. funcția existentă în serviciu de Instructor tr. II, 1⁄2 normă, studii M, gradația 5,
3. funcția existentă în serviciu de Instructor tr. II, studii M, gradația 2.
Compartimentul Arte vizuale va cuprinde:
4. funcția existentă în serviciu de Expert gr. I, studii S, gradația 3,
5. funcția existentă în serviciu de Instructor tr. III, studii M, gradația 5,
6. funcția existentă în serviciu de Expert gr. I, studii S, gradația 3.
Compartimentul Muzică va cuprinde:
7. funcția existentă în serviciu de Expert gr. II, studii S, gradația 1,
8. funcția existentă în serviciu de Expert gr. I, studii S, gradația 5,
9. funcția existentă în serviciu de Expert gr. II, 1⁄2 normă, studii S, gradația 3.
Compartimentul Dans va cuprinde:
10. funcția existentă în serviciu de Expert gr. II, studii S, gradația 1.
IV. Înființarea în cadrul Serviciului Ansamblul Folcloric ,,Augustin Bena” al Județului
Alba a următoarelor compartimente: Compartimentul Orchestră și Compartimentul Soliști
vocali;
Compartimentul Orchestră va cuprinde:
1. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. IA, acordeon, studii S,
gradația 4,
2. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. I, studii S, gradația 3,
3. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. I, studii S, gradația 2,
4. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. IA, studii S, gradația 2,

5. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. IA, braci, studii S, gradația
2,
6. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. IA, studii S, gradația 3,
7. funcția existentă în serviciu de Artist instrumentist gr. IA, studii S, gradația 2,
8. funcția existentă în serviciu de Solist instrumentist, tr. I, studii M, gradația 3,
9. funcția existentă în serviciu de Solist instrumentist, tr. I, studii M, gradația 3,
10. transformarea postului vacant de solist vocal tr. I, studii M în postul vacant de
solist instrumentist tr. I, studii M,
Compartimentul Soliști vocali va cuprinde:
11. funcția existentă în serviciu de Solist vocal tr. I, studii M, gradația 4,
12. funcția existentă în serviciu de Solist vocal tr. I, studii M, gradația 3,
13. funcția existentă în serviciu de Solist vocal tr. I, studii M, gradația 4,
14. funcția existentă în serviciu de Solist vocal tr. I, studii M, gradația 3,
15. funcția existentă în serviciu de Solist vocal gr. IA, studii S, gradația 3,
16. transformarea postului de Consultant artistic gr. IA, studii S, gradația 3 în postul
de Solist vocal gr. IA, studii S, gradația 3.
V. Desființarea postului vacant de Operator sunet gr. I, studii S, gradația 3 de la Serviciul
Administrare, promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice și
înființarea postului vacant de Inspector de specialitate IA, studii S la Compartimentul
financiar-contabil.
VI. Includerea în Organigrama Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” a structurilor de
funcționare înființate, care își desfășoară activitatea cu personalul deja existent, atribuțiile
specifice fiind stipulate în fișele postului ale angajaților:
- Centrul de Excelență în Fotografie ,,Samoilă Mârza”
- Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale
- Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Casa de Discuri ,,Augustin Bena”
- Editura Muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”.
Motivele și scopurile reorganizării:

-

investițiile realizate de către instituție în ultima perioadă, cu scopul promovării,
cercetării, conservării și valorificării produselor și serviciilor cultural-artistice,

-

dorința de a pune accent pe partea de cercetare și conservare a elementelor de
Patrimoniu Cultural material și imaterial (înființarea Serviciului Cercetare,
conservare și valorificare Patrimoniu Cultural material și imaterial cu două
compartimente:

Compartimentul

Etnografie

și

Folclor

românesc

și

Compartimentul Minorități Naționale),
-

atragerea unor specialiști în cadrul instituției, în domeniul promovării și
valorificării produselor și serviciilor cultural-artistice, dezvoltarea activității
instituției și ridicarea nivelului profesional în cadrul proiectelor implementate,

-

începerea activității editurii științifice și a editurii muzicale proprii,

-

începerea activității casei de discuri proprii,

-

creșterea numărului de cursanți, a numărului evenimentelor culturale și implicit a
nivelului veniturilor proprii,

-

necesitatea contorizării și valorificării drepturilor de autor și/sau conexe asupra
cărora instituția deține toate drepturile prin semnarea de contracte de cesiune în
cadrul proiectelor culturale implementate,

-

necesitatea administrării inventarului necesar promovării și valorificării
produselor și serviciilor cultural-artistice de către un angajat cu funcție de
conducere, din cadrul instituției,

-

dorința de a implementa, în Județul Alba, cel mai important proiect din România
de cercetare, conservare și valorificare a folclorului: Enciclopedia de Etnografie și
Folclor a Județului Alba – realizarea unei echipe mixte formată din operator sunet,
operator foto-video, grafician, referenți culturali, referenți de specialitate,
cercetători, soliști vocali și artiști instrumentiști cu studii superioare de
specialitate, în vederea vizitării tuturor satelor din Județul Alba și arhivării tuturor
elementelor tradiționale de folclor identificate: dansuri, colinde, meșteșuguri,
gastronomie, repertoriu neocazional (cântece de joc, de stil vechi și de stil nou),
cântece de cătănie, cântece de seceriș, repertoriu funebru, repertoriu de nuntă (de
mireasă, de drum și ciuituri), obiceiuri și port tradițional, dar și arhivarea tuturor
cercetărilor deja realizate, din domeniul etnografiei și folclorului,

-

necesitatea stabilirii unor responsabili de proiect/acțiune și a unor echipe de

implementare, în mod ierarhic, în vederea implementării și evaluării proiectelor în
cele mai bune condiții,
-

înființarea structurilor de funcționare: Centrul de Excelență în Fotografie
,,Samoilă Mârza” și Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor
culturale tradiționale.

Propuneri privind modificarea
Taxelor și tarifelor percepute de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena”
și a denumirii specializărilor:
I. Taxe de școlarizare
Nr.
crt.

SPECIFICAȚIE

TAXĂ
lei/cursant

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
1.

Curs cu predare individuală, conform planului de școlarizare*
*specializările cursurilor cu predare individuală se aprobă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020

500 lei

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ
2.

Curs cu predare colectivă, conform planului de școlarizare**
**specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020

450 lei

CURSURI SCUTITE DE TAXE
realizate în satele/comunele din Județul Alba,
cu scopul conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor populare românești
3.

Curs scutit de taxă, conform planului de școlarizare***
***specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul de
școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020

0 lei

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
4.

Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist, fotograf,
operator sunet, design web, arte decorative)

600 lei

2. Tarife pentru serviciile prestate si produsele realizate
5 Concert/spectacol/recital în aer liber și/sau în sală susținut de orchestră populară 1000 lei/spectacol
6

Soliști vocali

150 lei/melodie

7

Soliști instrumentiști

150 lei/melodie

8

Dansuri populare

250 lei/dans

9

Participări la alte acțiuni, evenimente cu ansamblul folcloric (ex.: evenimente
corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

4000 – 10000
lei/eveniment

10

CD audio realizat de ansamblul folcloric (ex.: spectacole/concerte live,
înregistrari audio etc.)

25 lei

11 DVD realizate de ansamblul folcloric (antologii de folclor, spectacole și concerte
înregistrate, demonstrații de meșteșuguri tradiționale etc.)

40 lei

12

Partituri muzicale realizate de ansamblul folcloric

20 lei

13

Cărți, lucrări, studii de specialitate, albume etc.

30 lei

14

Sonorizare conferință, ședință, întâlnire (maxim 4 microfoane)

1000 lei

15

Sonorizare eveniment artistic, cultural, știintific etc. cu mai mult de 4
microfoane, în spațiu închis

2000 lei

16

Aranjament muzical/melodie

300 lei

17

Concerte/spectacole estivale în parcuri susținute de fanfară

1000 lei/spectacol

Concerte/spectacole în sală și/sau în aer liber susținute de fanfară

2000
lei/eveniment

Ceremonii funerare susținute de instrumentiști - fanfară

1000
lei/eveniment

Participări ale fanfarei la alte evenimente (ex. Evenimente corporate)

2000 – 4000
lei/eveniment

18
19
20
21 CD audio realizate de fanfară (ex.: spectacole/concerte live, înregistrari audio
etc.)

25 lei

22 DVD realizate de fanfară (spectacole si concerte ănregistrate, master class-uri
etc.)

40 lei

23

Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală – muzică de cameră
(cvartet, cvintet, sextet de coarde)

1500 lei

24

Concere/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală – orchestră de
cameră/orchestră simfonica (peste 16 artiști)

5000 – 10000 lei

25 Participări la alte evenimente cu formații camerale (ex.: evenimente corporate,
expozitii etc.)

1200 – 10000 lei

26 CD audio realizat de formații camerale (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari
audio etc.)

25 lei

27 DVD realizat de formații camerale (spectacole si concerte inregistrate, master
class-uri etc.)

40 lei

28

Partituri muzicale realizate de formații camerale

20 lei

29

Tulnic 10 cm

4 lei

30

Tulnic 20 cm

5 lei

31

Tulnic 30 cm

8 lei

32

Tulnic 60 cm

10 lei

33

Doniță mică

8 lei

34

Doniță mare

10 lei

35

Trăistuță mică

8 lei

36

Trăistuță medie

10 lei

37

Trăistuță mare

15 lei

38

Preș

30 lei/mp

39

Țesături

7 lei/mp

40

Cusături – motive populare

50 lei/mp

41

Vase de ceramică mici

3 lei

42

Vase de ceramică medii

7 lei

43

Vase de ceramică mari

10 lei

44

Costum tradițional românesc

1000 – 2500 lei

45

Piesă costum tradițional românesc

30 – 800 lei

46 Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie, broșură, ghid etc.)

10 – 60 lei

47 Concept grafic pentru materiale de promovare și/sau promoționale (afișe, flyere,
invitații, bannere, catalog, carte, album etc.)

300 – 2000 lei

48
49

Închiriere scenă mobilă 10 X 8 m

4000 lei/ zi de
eveniment

Transport marfă cu remorcă maxim 750 kg

4 lei/km

50 Transport mixt 7 persoane + spațiu voluminos de marfă/bagaje de maxim 750 kg

6,5 lei/km

Bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)

5 lei

52

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

10 lei

53

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

20 lei

54

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

25 lei

55

Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice

100 lei/oră

56

Realizare ședință foto indoor, în studiou

200 lei/oră

57

Realizare ședință foto outdoor, în aer liber

300 lei/oră

51

58

Realizare filmare eveniment și montaj

300 lei/oră

59

Închiriere costum popular

50 lei/zi

60

Închiriere elemente de decor – scenă (de exemplu instalații de lumini, brazi
artificiali etc.)

30 lei/element/zi

Închiriere fundal scenă

200 lei/eveniment

61

Propuneri privind modificarea
Planului de școlarizare pentru anul 2019-2020
Nr.
crt.

Disciplina

Localitatea

Durata
cursului

Numar minim
de elevi

1

Canto – muzică ușoară

Alba Iulia

3 ani

18

2

Muzică vocală tradițională

Alba Iulia

3 ani

18

3

Pictură

Alba Iulia

3 ani

24

Design ambiental

2 ani

24

Design vestimentar

2 ani

24

4

Instrumente de suflat

Alba Iulia

3 ani

18

5

Orgă/acordeon

Alba Iulia

3 ani

18

6

Pian

Alba Iulia

4 ani

18

7

Chitară (clasică, acustică)

Alba Iulia

3 ani

18

8

Chitară (clasică, acustică)

Cugir

3 ani

18

9

Artă fotografică și video

Alba Iulia

2 ani

24

10

Arte decorative

Ciugud

3 ani

24

11

Actorie

Cugir

2 ani

24

12

Muzică de Fanfară

Cugir

3 ani

24

13

Muzică de Fanfară

Alba Iulia

3 ani

24

14

Dansuri populare

Alba Iulia

2 ani

24

15

Dansuri moderne

Alba Iulia

2 ani

24

16

Dansuri de societate

Cugir

2 ani

24

17

Dansuri populare

Sohodol

2 ani

24

18

Țesături tradiționale

Bucerdea Vinoasa

2 ani

24

19

Țesături tradiționale

Biia

2 ani

24

20

Țesături tradiționale

Gârda

2 ani

24

21

Teoria muzicii

Alba Iulia

2 ani

24

22

Pictură religioasă

Vinerea

2 ani

24

23

Pictură ,,Școala de la Laz”

Alba Iulia si Laz

3 ani

24

24 Instrumente tradiționale - Tulnic

Câmpeni

2 ani

12

25 Instrumente tradiționale - Tulnic

Albac

2 ani

24

26 Instrumente tradiționale - Tulnic

Avram Iancu

2 ani

24

27

Arte decorative aplicate –
ceramică/porțelan

Alba Iulia

3 ani

12

28

Gastronomie tradițională

Alba Iulia

3 ani

12

ACTIVITATEA CONSILIERULUI DE
ETICĂ
ANUL 2019

REGISTRUL CONSILIERULUI DE ETICĂ
privind solicitările pentru consiliere etică

Nr.
crt.

Numele și prenumele
angajatului

Data solicitării
consultării

Detalierea scopului
consultării

Soluția la finalizarea
consultării

REGISTRUL CONSILIERULUI DE ETICĂ
privind activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de
etică și integritate
Nr.
crt.

Tipul
activității

Scopul activității

Angajați participanți la activitate
(serviciul/compartimentul)

Data realizării
activității

REGISTRUL CONSILIERULUI DE ETICĂ
pentru evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate

Nr.
crt.

Emitentul sesizării

Forma de sesizare

Obiectul sesizării

Rezoluția în urma
analizării sesizării

REGISTRUL CONSILIERULUI DE ETICĂ
privind angajații care au acționat sub presiunea factorului politic

Nr.
crt.

Numele și prenumele
angajatului

Funcția deținută în
instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului politic

Încălcare a normelor
stabilită prin documentul

REGISTRUL CONSILIERULUI DE ETICĂ
privind numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și
integritate

Nr.
crt.

Numele și prenumele
angajatului

Funcția deținută în
instituție

Detalierea încălcării
normelor

Încălcare a normelor
stabilită prin
documentul

RAPORT INTERMEDIAR – TRIMESTRIAL I
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
ANGAJAȚILOR CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA”

Data întocmirii __________________________
Numele, prenumele și semnătura Consilierului de etică
___________________________________________
Numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și integritate
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea încălcării
normelor

Măsurile întreprinse

Angajații care au acționat sub presiunea factorului politic
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului
politic

Măsurile întreprinse

Evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate
Numărul sesizărilor

Formele de
sesizare

Obiectul sesizărilor

Măsurile întreprinse

Activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de etică și
integritate
Numărul activităților

Tipul activităților

Scopul activităților

Numărul participanților

Solicitările pentru consiliere etică
Numărul angajaților
care au solicitat
consiliere

Data solicitărilor

PREZENTUL RAPORT

Scopul consultărilor

□ SE APROBĂ □ NU SE APROBĂ,

Semnează MANAGER - ALEXANDRU PAL

Soluțiile la finalizarea
consultărilor

RAPORT INTERMEDIAR – TRIMESTRIAL II
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
ANGAJAȚILOR CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA”

Data întocmirii __________________________
Numele, prenumele și semnătura Consilierului de etică
___________________________________________
Numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și integritate
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea încălcării
normelor

Măsurile întreprinse

Angajații care au acționat sub presiunea factorului politic
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului
politic

Măsurile întreprinse

Evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate
Numărul sesizărilor

Formele de
sesizare

Obiectul sesizărilor

Măsurile întreprinse

Activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de etică și
integritate
Numărul activităților

Tipul activităților

Scopul activităților

Numărul
participanților

Solicitările pentru consiliere etică
Numărul angajaților
care au solicitat
consiliere

Data solicitărilor

PREZENTUL RAPORT

Scopul consultărilor

Soluțiile la finalizarea
consultărilor

□ SE APROBĂ □ NU SE APROBĂ,

Semnează MANAGER - ALEXANDRU PAL

RAPORT INTERMEDIAR – TRIMESTRIAL III
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
ANGAJAȚILOR CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA”

Data întocmirii __________________________
Numele, prenumele și semnătura Consilierului de etică
___________________________________________
Numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și integritate
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea încălcării
normelor

Măsurile întreprinse

Angajații care au acționat sub presiunea factorului politic
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului
politic

Măsurile întreprinse

Evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate
Numărul sesizărilor

Formele de
sesizare

Obiectul sesizărilor

Măsurile întreprinse

Activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de etică și
integritate
Numărul activităților

Tipul activităților

Scopul activităților

Numărul
participanților

Solicitările pentru consiliere etică
Numărul angajaților
care au solicitat
consiliere

Data solicitărilor

PREZENTUL RAPORT

Scopul consultărilor

Soluțiile la finalizarea
consultărilor

□ SE APROBĂ □ NU SE APROBĂ,

Semnează MANAGER - ALEXANDRU PAL

RAPORT INTERMEDIAR – TRIMESTRIAL IV
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
ANGAJAȚILOR CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA”

Data întocmirii __________________________
Numele, prenumele și semnătura Consilierului de etică
___________________________________________
Numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și integritate
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea încălcării
normelor

Măsurile întreprinse

Angajații care au acționat sub presiunea factorului politic
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului
politic

Măsurile întreprinse

Evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate
Numărul sesizărilor

Formele de
sesizare

Obiectul sesizărilor

Măsurile întreprinse

Activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de etică și
integritate
Numărul activităților

Tipul activităților

Scopul activităților

Numărul
participanților

Solicitările pentru consiliere etică
Numărul angajaților
care au solicitat
consiliere

Data solicitărilor

PREZENTUL RAPORT

Scopul consultărilor

Soluțiile la finalizarea
consultărilor

□ SE APROBĂ □ NU SE APROBĂ,

Semnează MANAGER - ALEXANDRU PAL

RAPORT ANUAL
CU PRIVIRE LA RESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE AL
ANGAJAȚILOR CENTRULUI DE CULTURĂ ,,AUGUSTIN BENA”

Data întocmirii __________________________
Numele, prenumele și semnătura Consilierului de etică
___________________________________________
Numărul și categoria angajaților din instituție care au încălcat normele de etică și integritate
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea încălcării
normelor

Măsurile întreprinse

Angajații care au acționat sub presiunea factorului politic
Numărul angajaților
care au încălcat norme

Funcțiile deținute
în instituție

Detalierea acțiunii sub
presiunea factorului
politic

Măsurile întreprinse

Evidența sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de etică și integritate
Numărul sesizărilor

Formele de
sesizare

Obiectul sesizărilor

Măsurile întreprinse

Activitatea de informare, consultare, evaluare și monitorizare a aplicării Codului de etică și
integritate
Numărul activităților

Tipul activităților

Scopul activităților

Numărul
participanților

Solicitările pentru consiliere etică
Numărul angajaților
care au solicitat
consiliere

Data solicitărilor

PREZENTUL RAPORT

Scopul consultărilor

Soluțiile la finalizarea
consultărilor

□ SE APROBĂ □ NU SE APROBĂ,

Semnează MANAGER - ALEXANDRU PAL

2020
1. Modificarea Organigramei și Regulamentului de organizare și funcționare
a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, prin înființarea a două noi structuri
funcționale în cadrul instituției:
- Centrul Național al Tulnicului ,,Avram Iancu” (structură funcțională constituită cu
scopul promovării, conservării și valorificării artei tulnicului pe plan local, național și
internațional, ca element de Patrimoniului cultural material și imaterial: înființarea și
promovarea unei colecții etnografice de tulnice tradiționale, conservarea și promovarea
meșteșugului tradițional de confecționat tulnice, promovarea, conservarea și valorificarea
cântatului la tulnic prin cele 3 clase de predare-învățare din Albac, Avram Iancu și
Câmpeni, din cadrul Școlii de arte și meșteșuguri).
- Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești (structură
funcțională care își va desfășura activitatea în strânsă legătură cu ,,Sistemul de certificare
a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale” din cadrul instituției, cu scopul
dezvoltării și operaționalizării de mecanisme de intervenție pentru stimularea consumului
de produse meșteșugărești autentice și descurajarea practicilor concurențiale neloiale).

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a
CENTRULUI NAȚIONAL AL TULNICULUI ,,AVRAM IANCU”

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Centrul Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” este o structură funcțională, fără
personalitate juridică, din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” din Alba, care își
desfășoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prevederile
prezentului regulament.
Art. 2 Centrul Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” își are sediul în Județul Alba,
Localitatea Avram Iancu

Art. 3 Pentru realizarea activităților specifice, Centrul Națioanl al Tulnicului ,,Avram
Iancu” poate colabora cu instituții publice, ONG-uri, persoane fizice și juridice de drept
public sau privat.

Capitolul II – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE
Art. 4 Centrul Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” este o structură funcțională
constituită cu scopul promovării, conservării și valorificării artei tulnicului pe plan local,
național și internațional, ca element de Patrimoniu Cultural Național material și imaterial.
Art. 5 În activitatea sa, Centrul Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” urmărește
îndeplinirea următoarelor obiective:
a) Înființarea și promovarea unei colecții etnografice de tulnice tradiționale
b) Conservarea, promovarea și valorificarea cântatului la tulnic, prin clasele de
specialitate din cadrul Școlii de arte și meșteșuguri a Centrului de Cultură
,,Augustin Bena” (în prezent, deschise la Albac, Avram Iancu și Câmpeni)
c) Conservarea și promovarea meșteșugului tradițional de confecționat tulnice.

Capitolul III – PATRIMONIUL
Art. 6 Patrimoniul este format din drepturi și obligații asupra bunurilor aflate în
proprietatea publică și/sau privată pe care le administrează în condițiile legii și/sau asupra
bunurilor în proprietatea sa
Art. 7 Patrimoniul poate fi completat prin achiziții, transferuri, donații ale persoanelor
fizice sau juridice, sponsorizări și prin alte modalități, în condițiile legii
Art. 8 Bunurile aflate în patrimoniu se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare
și se aplică măsurile de protecție prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

Capitolul IV – ACTIVITATEA
Art. 9 Centrului Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” își desfășoară activitatea
respectând:

-

Dreptul de acces și participare la viața culturală

-

Dreptul la respectul identității culturale

-

Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie, sex, religie, orientare
politică sau situație socială, de a se identifica cu o comunitate culturală

-

Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Național

-

Dreptul la protecția activităților creatoare

-

Dreptul la protecția proprietății intelectuale

-

Dreptul la educație, inclusiv la educația artistică și la educarea priun și pentru artă

-

Dreptul de a desfășura în mod liber activități culturale, inclusiv dreptul la
mobilitate a creatorilor, a artiștilor și a creațiilor lor

Art. 10 Activitatea Centrului Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” este coordonată de
către Consiliul de Specialitate al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, în strânsă
colaborare cu serviciile și compartimentele de specialitate din cadrul instituției.
Art. 11 Activitatea Centrului Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu” se finanțează din
venituri proprii și din subvenții alocate din partea ordonatorului principal de credite,
Consiliul Județean Alba.

Capitolul V – DISPOZIȚII FINALE
Art. 12 Modificarea sau completarea prezentului regulament se face ori de câte ori este
nevoie.
Art. 13 Urmare a întocmirii prezentului Regulament, responsabilul de resurse umane din
cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” va actualiza fișele fiecărui post care va duce
la îndeplinire scopul și obiectivele Centrului Națioanl al Tulnicului ,,Avram Iancu”
Art. 14 Prezentul regulament se completează cu prevederile legale din domeniile de
activitate specific

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SISTEMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR
CULTURALE TRADIȚIONALE
și
CENTRUL JUDEȚEAN DE COLECTARE A PRODUSELOR
TRADIȚIONALE MEȘTEȘUGĂREȘTI

Capitolul I – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul general pentru recunoașterea statutului de
meșteșugar și produs/serviciu cultural tradițional, drepturile și îndatoririle meșteșugarilor
tradiționali, precum și organizarea și funcționarea structurilor funcționale din cadrul
Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” privind activitatea meșteșugarilor tradiționali din
Județul Alba, în scopul conservării, protejării, transmiterii, promovării și punerii în
valoare a meșteșugurilor și a culturii tradiționale, dezvoltării și operaționalizării de
mecanisme de intervenție pentru stimularea consumului de produse meșteșugărești
autentice și descurajarea practicilor concurențiale neloiale: ,,Sistemul de certificare a
produselor și serviciilor culturale tradiționale” și ,,Centrul județean de colectare a
produselor tradiționale meșteșugărești”.
Art. 2 În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc
după cum urmează:
(a) meșteșug tradițional - activitatea de realizare a unor obiecte de uz utilitar sau
decorativ, prin tehnici preponderent manuale, care sunt reprezentantive pentru obiceiurile
și practicile locale sau regionale îndelungate, transmise din generație în generație;
meșteșugul tradițional se poate realiza prin utilizarea unor mijloace de producție
mecanizate, dar în acest caz contribuția manuală a meșteșugarului tradițional este cea mai
importantă

componentă

în

procesul

de

realizare

a

produsului

final;

(b) produse meșteșugărești tradiționale - obiecte de uz utilitar sau decorativ, realizate ca
urmare a exercitării unui meșteșug tradițional, care se caracterizează prin originalitate și
unicitate, prin intermediul cărora se transmit mai departe generațiilor viitoare elementele

specifice culturii și tradiției populare locale sau regionale, ca expresie a identității
culturale și sociale a comunității;
(c) meșteșugar tradițional - persoana fizică ce desfășoară un meșteșug tradițional;
(d) asociații reprezentantive ale meșteșugarilor tradiționali - structuri asociative fără scop
patrimonial, cu personalitate juridică, înființate în condițiile legii, care au ca obiect de
activitate promovarea și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și/sau promovarea
intereselor meșteșugarilor tradiționali;
(e) marca tradițională distinctivă pentru meșteșugarii tradiționali - marca tradițională
distinctivă așa cum este definită de Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului
cultural imaterial, care se referă la elementul specific de autenticitate al unei expresii
culturale tradiționale, utilizată la realizarea unui produs meșteșugăresc tradițional și
reprezentativă pentru un grup de meșteșugari tradiționali, păstrători sau transmițători ai
elementelor patrimoniului cultural imaterial.
Capitolul II – SFERA DE APLICARE
Art. 3 Dispozițiile prezentului regulament nu se aplică:
(a) persoanelor fizice sau juridice care utilizează în principal mijloace tehnologice
moderne, automatizate, de producție industrială de serie, în vederea realizării unor
produse meșteșugărești în număr mare, cu scopul comercializării;
(b) persoanelor fizice sau juridice care utilizează în principal metode de producție de tip
manufacturier în scopul realizării unor produse de tip artizanal, dar care nu reflectă
elemente specifice culturii populare locale sau regionale și nu se constituie într-o expresie
a identității culturale și sociale a comunității;
(c) persoanelor fizice sau juridice care doar comercializează în nume propriu produsele
prevăzute la lit. a și produsele definite conform art. 2 lit. b din prezentul regulament,
dobândite de la meșteșugari tradiționali, fără a acționa pe seama și în numele respectivilor
meșteșugari tradiționali.
Capitolul

III

–

MEȘTEȘUGĂREȘTI

CERTIFICAREA

PRODUSELOR

TRADIȚIONALE

Art. 4 Calitatea de meșteșugar tradițional se recunoaște în urma parcurgerii procedurii
reglementate de legislația în vigoare, prin decizie a comisiei speciale pentru verificarea și
acordarea statutului de meșteșugar tradițional și prin emiterea unui certificat de
meșteșugar tradițional de către Uniunea Națională a Meșteșugarilor Tradiționali din
România.
Art. 5 În situația în care meșterul/meșteșugarul tradițional nu a depus dosar de
recunoaștere către comisia specială pentru verificarea și acordarea statutului respectiv,
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” poate certifica onorific produse tradiționale
meșteșugărești, dacă acestea întrunesc toate condițiile de certificare din prezentul
regulament.
Art. 6 În situația în care a fost depus un dosar de recunoaștere și acesta a fost respins de
către Uniunea Națională a Meșteșugarilor Tradiționali din România, produsele persoanei
în cauză nu vor putea, implicit, să fie certificate ca fiind produse tradiționale
meșteșugărești.
Art. 7 Etapele procedurii de certificare onorifică din partea Centrului de Cultură
,,Augustin Bena”
-

Depunerea cererii tip (anexa 1) de certificare a produselor tradiționale
meșteșugărești

-

Constituirea comisiei de certificare la nivelul Centrului de Cultură ,,Augustin
Bena”, comisie formată din 3 membri, personalități din domeniul culturii
tradiționale românești, cu activitate recunoscută pe plan național

-

Membri comisiei au obligația de a verifica efectiv, în locul în care meșteșugarul
tradițional își desfășoară activitatea, procesele tehnologice utilizate și produsele
meșteșugărești realizate de persoana care solicită certificarea

-

Comisia de certificare verifică statutul de meșteșugar tradițional recunoscut sau
dacă dosarul acestuia a fost respins de către Uniunea Națională a Meșteșugarilor
Tradiționali din România și întocmește Decizia privind certificarea onorifică a
produselor tradiționale meșteșugărești (anexa 2)

-

Decizia de respingere a certificării produselor tradiționale meșteșugărești poate fi
contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia

-

Emiterea documentului de certificare onorifică a produselor tradiționale
meșteșugărești (anexa 3)

Art. 8 Criteriile pentru certificarea produselor tradiționale meșteșugărești
Comisia de certificare utilizează următoarele criterii care trebuie îndeplinite cumulativ:
(a) specificitatea procesului tehnologic meșteșugăresc - rezultă din utilizarea unor
instrumente și tehnici de producție tradiționale, în care esențială și preponderentă este
contribuția manuală a meșteșugarului tradițional;
(b) unicitatea produsului meșteșugăresc obținut în urma procesului tehnologic specific fiecare produs meșteșugăresc este unic prin raportare la orice alt produs meșteșugăresc
similar, realizat de același meșteșugar tradițional sau de alt meșteșugar tradițional,
precum și prin raportare la orice alt produs similar, obținut ca urmare a unor procese
tehnologice exclusiv mecanizate, de producție în serie;
(c) exprimarea unor elemente specifice tradiției populare locale, regionale sau naționale ca urmare a procesului specific tehnologic utilizat pentru crearea lor, precum și prin
elementele de conținut și formă (materiale utilizate, design, structură, compoziție, etc.),
produsele meșteșugărești sunt reprezentative pentru tradiția populară locală, regională sau
națională și devin forme de expresie a identității culturale și sociale a respectivelor
comunități.
Capitolul IV – DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEȘTEȘUGARILOR
TRADIȚIONALI CARE PRIMESC CERTIFICAREA ONORIFICĂ
Art. 9 Drepturile și îndatoririle meșteșugarilor tradiționali care primesc certificarea
produselor tradiționale meșteșugărești din partea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”:
-

Meșteșugarii tradiționali, în scopul expunerii și/sau comercializării produselor
meșteșugărești proprii, certificate, beneficiază de locurile centrale, special
amenajate, în cadrul festivalurilor, târgurilor și altor evenimente de profil,
organizate de Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” pe plan local, național și/sau
internațional

-

Meșteșugarii tradiționali, în scopul comercializării produselor meșteșugărești
proprii, certificate, beneficiază de toate facilitățile oferite Centrului județean
de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești din cadrul Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena” (colectarea produselor de pe raza Județului Alba,
distribuirea acestora către persoanele fizice sau juridice interesate de
achiziționarea lor, promovarea meșteșugarilor și a produselor tradiționale proprii
certificate).

-

Meșteșugarii tradiționali au ca îndatorire promovarea certificării onorifice a
produselor tradiționale meșteșugărești primită din partea Centrului de Cultură
,,Augustin Bena”.

Capitolul V – CENTRUL JUDEȚEAN DE COLECTARE A PRODUSELOR
TRADIȚIONALE MEȘTEȘUGĂREȘTI
Art. 10 Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești își
desfășoară activitatea la sediul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” din Județul Alba,
Municipiul Alba Iulia, strada Mihai Viteazul nr. 2
Art. 11 Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” nu va desfășura activități economice pentru
sau pe seama meșteșugarului tradițional. Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” va dezvolta
mecanisme de intervenție pentru stimularea consumului de produse meșteșugărești
autentice, prin intermediere și promovare profesională.
Art. 12 Persoanele fizice sau juridice din țară sau din străinătate pot comercializa produse
tradiționale meșteșugărești certificate onorific de către Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena”, din Centrul județean de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești, numai
cu acordul scris al meșteșugarului tradițional respectiv (Anexa 4).
Art. 13 Contractul de vânzare-cumpărare a produselor tradiționale meșteșugărești va fi
încheiat

între

producător

(meșteșugarul

tradițional)

sau

o

asociație/fundație

reprezentantivă a meșteșugarilor tradiționali în care producătorul este membru, și
cumpărător (Anexa 5).

Art. 14 Produsele certificate vor fi eliberate cumpărătorului, din Centrul județean de
colectare a produselor tradiționale meșteșugărești, doar în baza documentelor care atestă
realizarea plății către producător/asociația reprezentativă a meșteșugarilor.
Art. 15 Etapele procedurii de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești
-

Transmiterea solicitării de colectare a produselor tradiționale meșteșugărești în
scris (Anexa 6) pe email: augustinbena@mail.com sau telefonic, la numărul 0258
826 410

-

Confirmarea statutului de meșteșugar tradițional recunoscut de Uniunea Națională
a Meșteșugarilor Tradiționali din România sau confirmarea Certificării onorifice a
produselor tradiționale meșteșugărești din partea Centrului de Cultură ,,Augustin
Bena”

-

Programarea deplasării reprezentanților Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” în
vederea colectării produselor tradiționale meșteșugărești

-

Întocmirea procesului-verbal de primire/predare a produselor tradiționale
meșteșugărești (Anexa 7) și reconfirmarea autenticității acestora

-

Depozitarea produselor tradiționale meșteșugărești la Centrul județean de
colectare a produselor tradiționale meșteșugărești

Art. 16 Etapele procedurii de promovare a produselor tradiționale meșteșugărești
-

Realizarea unei ședințe foto cu produsele colectate

-

Realizarea unor materiale de promovare a meșteșugului respectiv/a etapelor de
realizare a produsului tradițional

-

Realizarea unor certificate de autenticitate care vor însoți produsele în momentul
transmiterii către cumpărător

-

Realizarea unui site web de prezentare a proiectului și a produselor tradiționale
meșteșugărești colectate

-

Transmiterea, la nivel național, a materialelor de promovare către: agenții de
turism, ghizi turistici, spații de cazare, magazine de specialitate.

PLAN DE ȘCOLARIZARE anul 2020 – 2021
Propunerea de dezvoltare a activității instituției prin înființarea unor specializări – cursuri
intensive, fără alocare bugetară suplimetară, prin includerea de noi atribuții angajaților din
instituție, conform Planului de continuitate a activității Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
în contextul epidemiologic actual
*numărul recomandat de cursanți diferă în funcție de complexitatea cursului, de resursele necesare
alocate desfășurării orelor de curs, dar și de gradul/pericolul de dispariție a unor meșteșuguri
tradiționale

Nr.

Clasa / Disciplina

crt.

Localitatea

Durata

Tipul

Nr.

desfășurării

pe

predării

recomandat

activității

fiecare

de cursanți

nivel de
studii
CLASE EXISTENTE
1

Instrumente de suflat

Alba Iulia

3 ani

individuală

20

2

Orgă - acordeon

Alba Iulia

3 ani

individuală

20

3

Pian

Alba Iulia

4 ani

individuală

20

4

Chitară

Alba Iulia

3 ani

individuală

20

5

Canto – muzică ușoară

Alba Iulia

3 ani

colectivă

30

6

Muzică vocală

Alba Iulia

3 ani

colectivă

30

Alba Iulia

3 ani

colectivă

30

Alba Iulia

2 ani

colectivă

20

Ciugud

3 ani

colectivă

30

tradițională
7

Arte plastice:
pictură/grafică/design
vestimentar

8

Artă fotografică și video

9

Arte decorative

10

Actorie

Cugir

2 ani

colectivă

30

11

Muzică de fanfară –

Cugir

3 ani

colectivă

30

Fanfara Transilvania
Junior

12

Dansuri populare și

Alba Iulia

2 ani

colectivă

30

Câmpeni

2 ani

colectivă

30

dansuri moderne
13

Dansuri populare

14

Dansuri de societate

Cugir

2 ani

colectivă

30

15

Țesături tradiționale

Biia

2 ani

colectivă

20

16

Țesături tradiționale

Gârda de Sus

2 ani

colectivă

20

17

Teoria muzicii

Alba Iulia

3 ani

colectivă

30

18

Pictură tradițională

Alba Iulia

3 ani

colectivă

20

Câmpeni,

2 ani

colectivă

30

Alba Iulia

3 ani

colectivă

10

Albac

2 ani

colectivă

3

Arieșeni

2 ani

colectivă

3

Avram Iancu

2 ani

colectivă

3

Loman

2 ani

colectivă

3

Vidra

2 ani

colectivă

3

Șugag

2 ani

colectivă

3

Alba Iulia

2 ani

colectivă

5

,,Școala de la Laz”
19

Instrumente tradiționale
– cântat din tulnic

Albac și
Avram Iancu

20

Gastronomie tradițională

CLASE NOI PROPUSE
21

Confecționare lespezi de
piatră

22

Confecționare tulnice

23

Arta lemnului

24

Confecționare draniță
(șindrilă din lemn de
brad) și stâlpi funerari

25

Dogărie – confecționare
de doage

26

Cojocărie

27

Olărit

28

Cizmărie

Stremț

2 ani

colectivă

3

29

Metode de cercetare,

online

2 ani

individuală

3

Alba Iulia

3 ani

individuală

5

culegere și transcriere a
folclorului muzical
30

Muzică vocală

tradițională solistică
31

Muzică asistată de

online

2 an

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

1 ani

individuală

3

Alba Iulia

3 ani

individuală

3

Alba Iulia

3 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

online

2 ani

individuală

3

calculator – înregistrare
și editare audio
32

Sonorizare evenimente –
operator sunet

33

Scriere de partituri
asistată de calculator

34

Interpretare muzicală
instrumente rare - braci

35

Muzică clasică la
acordeon

36

Limba germană aplicată
– domeniul artistic

37

Limba engleză aplicată –
domeniul artistic

38

Limba franceză aplicată –
domeniul artistic

39

Armonizarea folclorului
muzical

40

Editare foto asistată de
calculator

41

Editare video asistată de
calculator

42

Coregrafie

Alba Iulia

2 ani

individuală

3

43

Fanfara Județului Alba

Alba Iulia

3 ani

colectivă

10

Alba Iulia

3 ani

colectivă

10

Junior
44

Ansamblul Folcloric al
Județului Alba Junior

PLAN DE CONTINUITATE A ACTIVITĂȚII
în orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura
amenințării, inclusiv pandemii

I. MĂSURI GENERALE
Nr.

Serviciul/

crt.

compartimentul

1

Amenințare

Măsuri

Serviciul

1. imposibilitate de 1.1. delegarea atribuțiilor către un alt

,,Fanfara

desfășurare

a angajat din cadrul serviciului, cu nivel de

Augustin Bena a activității șefului de studii și experiență corespunzătoarea
Județului Alba”

serviciu

(concediu

medical,

concediu

fără plată etc.)

2.1 desfășurarea repetițiilor generale, în
perioada mai – septembrie, în aer liber, pe
scena mobilă a instituției, cu respectarea
normelor de protecție impuse de lege și cel

2. pandemie

puțin a următoarelor: distanțare fizică de 2
m între persoane, dezinfectarea mâinilor la
urcarea

pe

scenă,

temperaturii,

termoscanarea

efectuarea

triajului

observațional, purtarea măștii de protecție
până la începerea propriu-zisă a repetiției,
amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare repetiție
2.2 desfășurarea repetițiilor generale, în
perioada octombrie – aprilie la Spațiul
Logistic al CCAB, cu respectarea normelor
de protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la intrarea
în

hală,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

repetiției,

amplasarea

artiștilor pe rânduri: față în spate și stângadreapta, niciodată față în față, utilizarea
unei intrări și unei ieșiri din spațiul de
desfășurare, dezinfectarea spațiului de
desfășurare și a echipamentelor specifice
folosite înainte de fiecare repetiție
2.3

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

aer liber cu respectarea normelor de
protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment
2.4

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

interior

de

cu

respectarea

normelor

protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

desfășurare,

dezinfectarea

spațiului

de

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment,
utilizarea pe scenă a unui purificator de aer
pe toată durata evenimentului, utilizarea de
separatoare

din

plexiglas

între

instrumentele de suflat cu emisie directă
spre public și presiune mare a coloanei de
aer necesară emisiei sonore (trompetă,
fligorn,

tubă,

trombon,

saxofon

alto/tenor/bas
2.5 implementarea sistemului de pontaj și
condică de prezență electronică/ online,
prin aplicație specifică
2.6 utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu

3.

interzicerea/limitarea conducere/
organizării
de contabil/

compartiment
serviciul

financiar-

administrativ/

evenimente artistice consilierul de etică și
reprezentantul salariaților
cu public

integritate/

3. susținerea de programe artistice online,
în

principal

cu

ocazia

diferitor

zile

naționale
2

Serviciul

1. imposibilitate de 1.1. delegarea atribuțiilor către un alt

,,Ansamblul

desfășurare

Folcloric

a angajat din cadrul serviciului, cu nivel de

al activității șefului de studii și experiență corespunzătoarea

Județului Alba”

serviciu

(concediu

medical,

concediu

fără plată etc.)

2.1 desfășurarea repetițiilor generale la
Spațiul Logistic al CCAB, cu respectarea
normelor de protecție impuse de lege și cel
puțin a următoarelor: distanțare fizică de 2

2. pandemie

m între persoane, dezinfectarea mâinilor la
intrarea

în

temperaturii,

hală,

termoscanarea

efectuarea

triajului

observațional, purtarea măștii de protecție
până la începerea propriu-zisă a repetiției,
amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare repetiție
2.2

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

aer liber cu respectarea normelor de
protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment
2.3

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

interior

de

cu

respectarea

normelor

protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în

spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment,
utilizarea pe scenă a unui purificator de aer
pe toată durata evenimentului, utilizarea de
separatoare

din

plexiglas

între

instrumentele de suflat cu emisie directă
spre public și presiune mare a coloanei de
aer necesară emisiei sonore (trompetă,
taragot
2.4 implementarea sistemului de pontaj și
condică de prezență electronică/ online,
prin aplicație specifică
2.5 utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu
3.

conducere/

interzicerea/limitarea contabil/
organizării
de consilierul

compartiment
serviciul
de

etică

financiar-

administrativ/
și

integritate/

evenimente artistice reprezentantul salariaților
cu public

3.1

susținerea

și

difuzarea

de

spectacole/recitaluri/concerte online
3.2 modificarea fișelor posturilor pentru
angajații cu studii superioare și includerea
următoarelor atribuții:
- activități de cercetare etnografică și
folclorică, pe raza Județului Alba (culegeri
de folclor, transcrieri muzicale, cercetări
etnografice etc.)
- activități educative, de predare-învățare,
la nivel superior, în domeniul culturalartistic (școala altfel, master-class, cursuri

de perfecționare și de formare profesională)
3.3 modificarea fișelor posturilor pentru
angajații cu studii medii și includerea
următoarelor atribuții:
- activități educative, de predare-învățare,
la nivel de studii medii, în domeniul
cultural-artistic

(caravana

etnografică,

școala altfel)
- activități de culegere și arhivare a
folclorului muzical din Județul Alba
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Compartimentul 1. pandemie

1.1 desfășurarea repetițiilor generale ale

,,Orchestra

orchestrei la Spațiul Logistic al CCAB și cele

de

cameră

ale cvartetului de coarde în Sala media a

Augustin Bena a

CCAB, cu respectarea normelor de protecție

Județului Alba”

impuse de lege și cel puțin a următoarelor:
distanțare fizică de 2 m între persoane,
dezinfectarea mâinilor la intrarea în hală,
termoscanarea

temperaturii,

efectuarea

triajului observațional, purtarea măștii de
protecție până la începerea propriu-zisă a
repetiției, amplasarea artiștilor pe rânduri:
față în spate și stânga-dreapta, niciodată
față în față, utilizarea unei intrări și unei
ieșiri

din

spațiul

de

desfășurare,

dezinfectarea spațiului de desfășurare și a
echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare repetiție)
1.2

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

aer liber cu respectarea normelor de
protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în

spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment
1.3

susținerea

recitalurilor/spectacolelor/concertelor

în

interior

de

cu

respectarea

normelor

protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
persoane, dezinfectarea mâinilor la urcarea
în

scenă,

termoscanarea

temperaturii,

efectuarea triajului observațional, purtarea
măștii de protecție până la începerea
propriu-zisă

a

programului

artistic,

amplasarea artiștilor pe rânduri: față în
spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul

de

spațiului

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment,
utilizarea pe scenă a unui purificator de aer
pe toată durata evenimentului, utilizarea de
separatoare

din

plexiglas

între

instrumentele de suflat cu emisie directă
spre public și presiune mare a coloanei de
aer necesară emisiei sonore (trompetă,
taragot
1.4 implementarea sistemului de pontaj și
condică de prezență electronică/ online,
prin aplicație specifică
1.5 utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

2.

interzicerea videoconferință pentru ținerea legăturii cu

organizării

de conducere/

evenimente artistice contabil/

serviciul

consilierul

cu public

compartiment
de

etică

financiar-

administrativ/
și

integritate/

reprezentantul salariaților
2. - susținerea de programe artistice online,
- activități educative, de predare-învățare,
la nivel superior, în domeniul culturalartistic (școala altfel, master-class, cursuri
de perfecționare și de formare profesională)
4

Serviciul Școala 1. imposibilitate de 1.1. delegarea atribuțiilor către un alt
de

arte

și desfășurare

a angajat din cadrul serviciului, cu nivel de

meșteșuguri

activității șefului de studii și experiență corespunzătoarea

Augustin Bena

serviciu

(concediu

medical,

concediu

fără plată etc.)

2.1 Pentru spațiile de desfășurare a
cursurilor:
- dotarea fiecărei încăperi cu purificator de
aer cu lampă UV și cărbune activ, cu funcție

2. pandemie

de ionizare, gel antibacterial, panouri de
protecție separatopare din plexiglas pentru
clasele cu presiune mare a aerului utilizată
în emisia sonoră (cânt vocal, instrumente
de suflat), deodorante sterilizante, șervețele
umede antibacteriene pentru suprafețe
(mese, scaune, pupitre, clape instrumente
etc.), măști de unică folosință
- dotarea la intrarea în instituție cu
dozatoare de dezinfectanți, termometre
noncontact

pentru

termoscanare

obligatorie, covorașe dezinfectante, stâlpi
ghidare

cu

bandă

retractabilă

pentru

ghidare/restricționare acces (folosire două
căi de acces diferite pentru intrare și ieșire
din instituție)
2.2 Pentru profesori:
- distanțare fizică de 2 m între persoane,

dezinfectarea frecventă, ori de câte ori este
necesar,

a

mâinilor,

temperaturii,

termoscanarea

efectuarea

triajului

observațional, purtarea măștii de protecție
(acolo unde este necesară exemplificare la
cânt

vocal/instrumente

de

suflat,

se

folosesc panourile separatoare din plexiglas
între profesor și cursant), amplasarea
cursanților pe rânduri: față în spate și
stânga-dreapta, niciodată față în față,
dezinfectarea

echipamentelor

specifice

folosite înainte de fiecare oră de curs
- acolo unde este posibil, cursurile se pot
organiza

și

online

(arte

plastice,

meșteșuguri tradiționale)
- implementarea sistemului de pontaj și
condică de prezență electronică/ online,
prin aplicație specifică
- utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu
conducere/

compartiment

contabil/

serviciul

consilierul

de

etică

financiar-

administrativ/
și

integritate/

reprezentantul salariaților
2.3 Pentru cursanți:
- dezinfectarea pe mâini la intrarea în
instituție,

dezinfectarea

tălpilor

pe

covorașele dezinfectante, purtarea măștii
de protecție pe toată durata în care se află în
interiorul instituției (acolo
necesară

utilizarea

gurii

unde

este

pentru

cânt

vocal/instrumente de suflat, se folosesc
panourile separatoare din plexiglas între
profesor și cursant, renunțându-se la mască
doar

în

timpul

cursului

respectiv),

termoscanare la intrarea în instituție,
utilizarea/respectarea căilor de acces și

ieșire semnalizate corespunzător
2.4

Pentru

activitățile/proiectele

cu

cursanții
- susținerea activităților în aer liber cu
respectarea normelor de protecție impuse
de lege și cel puțin a următoarelor:
distanțare fizică de 2 m între persoane,
dezinfectarea mâinilor la urcarea în scenă,
termoscanarea

temperaturii,

efectuarea

triajului observațional, purtarea măștii de
protecție până la începerea propriu-zisă a
programului

artistic,

amplasarea

cursanților pe rânduri, dacă este cazul: față
în spate și stânga-dreapta, niciodată față în
față, utilizarea unei intrări și unei ieșiri din
spațiul
spațiului

de

desfășurare,
de

dezinfectarea

desfășurare

și

a

echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment
- susținerea activităților în interior cu
respectarea normelor de protecție impuse
de lege și cel puțin a următoarelor
(distanțare fizică de 2 m între persoane,
dezinfectarea mâinilor la urcarea în scenă,
termoscanarea

temperaturii,

efectuarea

triajului observațional, purtarea măștii de
protecție până la începerea propriu-zisă a
programului artistic, amplasarea artiștilor
pe rânduri: față în spate și stânga-dreapta,
niciodată față în față, utilizarea unei intrări
și unei ieșiri din spațiul de desfășurare,
dezinfectarea spațiului de desfășurare și a
echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare program artistic, păstrarea unei
distanțe de cel puțin 4 m între marginea
scenei și publicul prezent la eveniment,
utilizarea pe scenă a unui purificator de aer

pe toată durata evenimentului, utilizarea de
separatoare

din

plexiglas

între

instrumentele de suflat cu emisie directă
spre public și presiune mare a coloanei de
aer necesară emisiei sonore (trompetă,
taragot)
- susținerea activităților în mediul online
5

Serviciul

1. imposibilitate de 1.1. delegarea atribuțiilor către un alt

Administrarea

desfășurare

și

a angajat din cadrul serviciului, cu nivel de

promovarea activității șefului de studii și experiență corespunzătoarea

produselor

și serviciu

(concediu

serviciilor

medical,

concediu

cultural-

fără plată etc.)

2.1 susținerea activităților în aer liber și
interior

artistice

cu

respectarea

normelor

de

protecție impuse de lege și cel puțin a
următoarelor: distanțare fizică de 2 m între
2. pandemie

persoane,

(participanți/echipă

tehnică/organizatori/artiști), dezinfectarea
periodică

a

mâinilor,

temperaturii,

termoscanarea

efectuarea

triajului

observațional, purtarea măștii de protecție,
dezinfectarea spațiului de desfășurare și a
echipamentelor specifice folosite înainte de
fiecare eveniment, păstrarea unei distanțe
de cel puțin 4 m între marginea scenei și
publicul prezent la eveniment, utilizarea în
interior a unui purificator de aer pe toată
durata evenimentului, delimitarea spațiului
de

desfășurare

protecție/garduri
asigurarea

unei

cu

garduri

de

de

jandarmerie,

intrări

semnalizate

corespunzător în spațiul de desfășurare și
cel puțin a 2 ieșiri, asigurarea pentru artiști
a unei intrări și a unei ieșiri din spațiul de
desfășurare,

punerea

la

dispoziția

publicului, la intrare, a 2 stații/dozatoare de
dezinfectanți pentru mâini, permiterea
accesului în spațiul de desfășurare doar a
persoanelor care poartă mască pe toată

durata

evenimentului,

publicului

pe

scaune

amplasarea
cu

păstrarea

distanțării fizice de 2 m (cu excepția
membrilor de familie care pot sta alăturați,
fără păstrarea distanței de 2m), amplasarea
de pubele cu capac la ieșirile din spațiul de
desfășurare, difuzarea de spoturi audio
privind

măsurile

siguranță/condițiile

obligatorii
de

participare

de
la

eveniment
2.2 implementarea sistemului de pontaj și
condică de prezență electronică/ online,
prin aplicație specifică
2.3 utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu
conducere/

compartiment

contabil/

serviciul

consilierul

de

financiar-

administrativ/

etică

și

integritate/

reprezentantul salariaților
2.4 dotarea cu camere video profesionale
pentru arhivarea și difuzarea către public,
în regim propriu, a evenimentelor culturalartistice,

cât

și

pentru

realizarea

cercetărilor de etnografie și folclor pe raza
județului Alba
2.5 crearea unei baze de date CLOUD în
vederea

digitalizării

documentelor

și

arhivei instituției (contabilitate, arhiva
școlii de arte și meșteșuguri, arhive fotovideo de la evenimente, arhive foto-video
cercetare etnografie și folclor, arhivă casa
de discuri, editură muzicală și editură
științifică)
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Compartimentul 1. pandemie

1.1 implementarea sistemului de pontaj și

Financiar-

condică de prezență electronică/ online,

contabil

prin aplicație specifică

1.2 utilizarea mijloacelor de comunicare:
email,

fax,

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu
conducere/

compartiment

contabil/

serviciul

consilierul

de

etică

financiar-

administrativ/
și

integritate/

reprezentantul salariaților
1.3 dotarea birourilor cu separatoare din
plexiglas în cazul în care birourile sunt
așezate față în față și nu pot fi dispuse altfel
și/sau dacă în birourile respective are acces
publicul
7

Alte

1. pandemie

1.1 implementarea sistemului de pontaj și

compartimente/

condică de prezență electronică/ online,

structuri

prin aplicație specifică

funcționale/
servicii

din

cadrul
instituției,
prin

care

natura

activității

email,

fax,

nu

telefon,

aplicații

de

videoconferință pentru ținerea legăturii cu
conducere/

compartiment

contabil/

serviciul

consilierul

desfășurate,
amenințările

1.2 utilizarea mijloacelor de comunicare:

de

etică

financiar-

administrativ/
și

integritate/

reprezentantul salariaților

prezintă un grad

1.3 modificarea programului de lucru/

ridicat de blocare

modului de lucru în muncă la domiciliu

a acesteia

TAXE SI TARIFE
percepute de Centrul de Cultura ,,Augustin Bena” în anul 2021

I.
Nr.
crt.

Taxe de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021
SPECIFICAȚIE

TAXĂ lei/cursant

CURSURI CU PREDARE INDIVIDUALĂ
1.

Curs cu predare individuală, conform planului de școlarizare*
*specializările cursurilor cu predare individuală se aprobă prin planul de școlarizare pentru anul
școlar 2020-2021

500 lei

CURSURI CU PREDARE COLECTIVĂ
2.

Curs cu predare colectivă, conform planului de școlarizare**
**specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul de școlarizare pentru anul
școlar 2020-2021

450 lei

CURSURI SCUTITE DE TAXE
realizate în satele/comunele din Județul Alba,
cu scopul conservării și promovării tradițiilor și obiceiurilor populare românești
3.

Curs scutit de taxă, conform planului de școlarizare***
***specializările cursurilor cu predare colectivă se aprobă prin planul de școlarizare pentru anul
școlar 2020-2021

0 lei

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ
4.

Curs de formare profesională (solist vocal, solist instrumentist, fotograf, operator
sunet, design web, arte decorative)

600 lei

2. Tarife pentru serviciile prestate si produsele realizate, pentru anul 2021
5

Concert/spectacol/recital în aer liber și/sau în sală, de interes public, susținut de
orchestră populară

2000 lei/spectacol

6

Soliști vocali

150 lei/melodie

7

Soliști instrumentiști

150 lei/melodie

8

Dansuri populare

250 lei/dans

9

Participări la alte acțiuni, evenimente cu ansamblul folcloric (ex.: evenimente
corporate, înregistrări muzicale, acompaniament orchestral)

4000 – 10000
lei/eveniment

10 CD audio realizat de ansamblul folcloric (ex.: spectacole/concerte live, înregistrari
audio etc.)

25 lei

11

DVD realizat de ansamblul folcloric (antologii de folclor, spectacole și concerte
înregistrate, demonstrații de meșteșuguri tradiționale etc.)

40 lei

12

Partituri muzicale realizate de ansamblul folcloric

20 lei

13

Cărți, lucrări, studii de specialitate, albume etc.

30 lei

14

Sonorizare conferință, ședință, întâlnire (maxim 4 microfoane)

1000 lei

15 Sonorizare eveniment artistic, cultural, știintific etc. cu mai mult de 4 microfoane, în
spațiu închis

2000 lei

16

Aranjament muzical/melodie

300 lei

17

Concerte/spectacole estivale în parcuri susținute de fanfară

1000 lei/spectacol

18

Concerte/spectacole în sală și/sau în aer liber susținute de fanfară

2000 lei/eveniment

19

Ceremonii funerare susținute de instrumentiști - fanfară

1000 lei/eveniment

Participări ale fanfarei la alte evenimente (ex. Evenimente corporate)

2000 – 4000
lei/eveniment

20
21 CD audio realizat de fanfară (ex.: spectacole/concerte live, înregistrari audio etc.)

25 lei

22 DVD realizat de fanfară (spectacole si concerte ănregistrate, master class-uri etc.)

40 lei

23

Concerte/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală – muzică de cameră
(cvartet, cvintet, sextet de coarde)

1500 lei

24

Concere/spectacole/recitaluri în aer liber și/sau în sală – orchestră de
cameră/orchestră simfonica (peste 16 artiști)

5000 – 10000 lei

25

Participări la alte evenimente cu formații camerale (ex.: evenimente corporate,
expozitii etc.)

1200 – 10000 lei

26

CD audio realizat de formații camerale (ex.: spectacole/concerte live, inregistrari
audio etc.)

25 lei

27 DVD realizat de formații camerale (spectacole si concerte inregistrate, master classuri etc.)

40 lei

28

Partituri muzicale realizate de formații camerale

20 lei

29

Tulnic 10 cm

4 lei

30

Tulnic 20 cm

5 lei

31

Tulnic 30 cm

8 lei

32

Tulnic 60 cm

10 lei

33

Doniță mică

8 lei

34

Doniță mare

10 lei

35

Trăistuță mică

8 lei

36

Trăistuță medie

10 lei

37

Trăistuță mare

15 lei

38

Preș

30 lei/mp

39

Țesături

7 lei/mp

40

Cusături – motive populare

50 lei/mp

41

Vase de ceramică mici

3 lei

42

Vase de ceramică medii

7 lei

43

Vase de ceramică mari

10 lei

44

Costum tradițional românesc

1000 – 2500 lei

45

Piesă costum tradițional românesc

30 – 800 lei

46

Carte/revistă (album foto, catalog de artă, studii, monografie, broșură, ghid etc.)

10 – 60 lei

47 Concept grafic pentru materiale de promovare și/sau promoționale (afișe, flyere,
invitații, bannere, catalog, carte, album etc.)
48

300 – 2000 lei

Bilet redus pentru elevi, studenți și pensionari de intrare la eveniment
(recital/spectacol/concert/expoziție)

5 lei

49

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

10 lei

50

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

20 lei

51

Bilet de intrare la eveniment (recital/spectacol/concert/expoziție)

25 lei

52

Închiriere spațiu pentru activități educative, culturale și/sau artistice

100 lei/oră

53

Realizare ședință foto indoor, în studiou

200 lei/oră

54

Realizare ședință foto outdoor, în aer liber

300 lei/oră

55

Realizare filmare eveniment și montaj

300 lei/oră

56

Închiriere costum popular

50 lei/zi

57

Închiriere elemente de decor – scenă (de exemplu instalații de lumini, brazi
artificiali etc.)

30 lei/element/zi

58

Închiriere fundal scenă

200 lei/eveniment

59

Închiriere scenă mobilă 10 X 8 m

4000 lei/ zi

60

Transport echipamente activități cultural-educative cu remorcă maxim 750 kg

6 lei/km

61

Transport mixt 7 persoane + spațiu de echipamente/bagaje de maxim 750 kg,
pentru activități cultural-educative

8 lei/km

62

Închiriere garduri mobile pentru evenimente 2500 X 1100 mm
*prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a evenimentului

63

30 lei/buc/zi

Închiriere garduri mobile pentru evenimente 3500 X 200 mm
*prețul nu include transportul la și de la locația de desfășurare a evenimentului

50 lei/buc/zi

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere
Managerul este asistat în activitatea sa de următoarele structuri interne, organisme
colegiale de conducere:
a) Un Consiliu administrativ numit prin decizia managerului instituţiei, având
următoarea componenţă: manager, contabil şef, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor
din instituţie, un reprezentant din partea ordonatorului principal de credite. Consiliul
administrativ are următoarele atribuţii:
•

Avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul organigramei şi a
statului de funcţii și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

•

Avizează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului și îl
propune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

•

Analizează şi propune măsuri de formare, specializare şi perfecţionare al
personalului;

•

Avizează proiectul de Program anual al activităţilor culturale finanţate de
autoritate (calendarul manifestărilor cultural-artistice și științifice), precum și
planul de școlarizare și îl propune spre aprobare ordonatorului principal de
credite;

•

Aprobă Regulamentul intern, la propunerea managerului ;

•

Avizează reducerea totală sau parţială a taxelor şcolare pentru anumite secţii sau
pentru unele categorii de elevi și o propune spre aprobare ordonatorului principal
de credite;

•

Aprobă proiectul programului de funcţionare al instituţiei;

•

Aprobă regulamentele de organizare și funcționare a taberelor de creație realizate
în spațiile proprii și în alte spații,

•

Aprobă regulamentele de organizare, desfășurare și premiere ale concursurilor
cuprinse în cadrul Programului anual de activități.

•

Aprobă editarea, publicarea și multiplicarea de lucrări sub egida Editurii Centrului
de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii Muzicale a Centrului de Cultură
,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri ,,Augustin Bena”, în concordanță cu
scopul, principiile și obiectul de activitate al instituției,

•

Îndeplineşte şi alte atribuţii conform legii;

b) Un Consiliu de specialitate cu rol consultativ, constituit prin decizie a
managerului, având în componenţă cel puţin 5 membri, specialiști de profil din instituţie
şi din afara acesteia: manager, reprezentantul salariaţilor, şefii serviciilor din instituţie,
reprezentanţi ai personalului de specialitate din instituţie, un reprezentant din partea
ordonatorului principal de credite, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi din
mass-media locală, reprezentanţi din partea partenerilor, alte personalităţi culturale şi
ştiinţifice. Consiliul de specialitate are următoarele atribuţii:
• Propune proiecte şi programe;
• Propune realizarea unor servicii culturale care să satisfacă nevoile comunităţii;
• Propune modalităţi de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
• Propune şi asigură consultanţă de specialitate pentru editarea publicaţiilor de
specialitate ale centrului;
• Propune modalităţi de îmbunătăţire a modului de formare profesională şi educaţie
permanentă;
• Propune diversificarea ofertei culturale şi de educaţie permanentă a Centrului;
• Propune lucrări, din punct de vedere profesional, spre a fi editate, publicate și
multiplicate sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, a Editurii
Muzicale a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” și a Casei de Discuri
,,Augustin Bena”, în concordanță cu scopul, principiile și obiectul de activitate al
instituției,
• Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare și funcționare a
taberelor de creație realizate în spațiile proprii și în alte spații,
•

Propune forma și conținutul regulamentelor de organizare, desfășurare și premiere
ale concursurilor cuprinse în cadrul Programului anual de activități,

• Propune realizarea unor parteneriate la nivel judeţean, naţional şi internaţional.

2017
Activitatea organismelor colegiale de conducere în perioada raportată

Consiliul administrativ

25 aprilie 2017

-

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Festivalului de

tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”

15 mai 2017

-

Ședință de lucru: Modificare/completare a Regulamentului

de Organizare și Funcționare
18 iulie 2017

-

Ședință de lucru: Aprobare Regulament Festivalul Național

de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de Piatră” de la Abrud
21 august 2017

-

Ședință de lucru: Aprobare Regulament de organizare și

desfășurare a Concursului de Interpretare la tulnic ,,In memoriam
Elena Pogan”
-

Ședință de lucru: Aprobare Regulament de organizare și

desfășurare a Taberei de sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”
04 octombrie 2017

-

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Festivalului

Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta”
13 octombrie 2017

-

Ședință

de

lucru:

Aprobare

tipărire

publicații

,,Corespondență Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș, 1963-1977”, ,,Centenar
Ovidiu Bîrlea” și ,,Centrele urbane din actualul Județ Alba și
oamenii lor în primele decenii ale secolului XX”
20 octombrie 2017

-

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Festivalului de

muzică Folk ,,Ziua de Mâine”
03 noiembrie 2017

-

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Intern al

Serviciului Școala de arte și meșteșuguri din cadrul instituției
07 noiembrie 2017

-

Ședință de lucru: Avizarea și aprobarea normelor

procedural interne pentru organizarea și funcționarea propriilor
procedure simplificate de atribuire a contractelor de achiziție
publică ce au ca obiect servicii prevăzute în Anexa 2 la Legea
98/19.05.2016, privind achizițiile publice, cu valoare estimate fără
TVA mai mica decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7,
al. 1, lit. c din lege, respective intervalul: de la 132.519 lei până la
3.334.050 lei
24 noiembrie 2017

-

Ședință de lucru: Avizarea și aprobarea Regulamentului de

acordare a titlului de Tezaur Uman Viu al Județului Alba.

Consiliul de specialitate

30 martie 2017

-

Ședință de lucru: Consultare privind aprobarea, editarea și

multiplicarea lucrării ,,Corespondență Ovidiu Bîrlea – Doina

Blaga”, autor Andreea Buzaș
25 aprilie 2017

Ședință de lucru: Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură

-

pentru Cultură
15 mai 2017

Ședință de lucru: Consultare privind aprobarea, editarea și

-

multiplicarea albumului ,,Altfel”, autor Gelu Bogdan
18 iulie 2017

Ședință de lucru: Aprobare Regulament Festivalul Național

-

de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de Piatră” de la Abrud
21 august 2017

Ședință de lucru: Aprobare Regulament de organizare și

-

desfășurare a Concursului de Interpretare la tulnic ,,In memoriam
Elena Pogan”
Ședință de lucru: Aprobare Regulament de organizare și

-

desfășurare a Taberei de sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”
04 octombrie 2017

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Festivalului

-

Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta”
13 octombrie 2017

Ședință

-

de

lucru:

Aprobare

tipărire

publicații

,,Corespondență Ovidiu Bîrlea – Ion Taloș, 1963-1977”, ,,Centenar
Ovidiu Bîrlea” și ,,Centrele urbane din actualul Județ Alba și
oamenii lor în primele decenii ale secolului XX”
20 octombrie 2017

Ședință de lucru: Aprobarea Regulamentului Festivalului de

-

muzică Folk ,,Ziua de Mâine”

2018
Activitatea organismelor colegiale de conducere în perioada raportată

Consiliul administrativ

19.02.2018

-

Consultare

privind

aprobarea,

editarea

și

multiplicarea

monografiei „Copand – povestea locurilor” – autor Olariu Iakab
Iulian.
21.02.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea studiului
monografic „Țara Secașelor” – autor Ioan Popa.

08.06.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea lucrării
„Plecată pe coclauri după povești și turtă dulce ! – Vin acuș” –

autor Lucia Conțan.
08.06.2018

- Consultare privind avizarea componenței nominale a delegației
participante și a detaliilor organizatorice – „Serbările Consulare de
la Lyon -Franța”.

06.07.2018

- Aprobare Regulament Festivalul Național de Folclor „Inimi
fierbinți în Țara de Piatră” Abrud, 2018.

18.09.2018

- Aprobare Regulament de organizare și desfășurare a Concursului
de Interpretare la tulnic „In memoriam Elena Pogan” – ediția II.

14.11.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea lucrare
„Din vremuri apuse” – autor Iudita Secula.

Consiliul de specialitate

15.01.2018

- Consultări privind programul proiectelor culturale ale anului 2018
și organizare eveniment dedicat Micii Uniri – „Hora Unirii”.

05.02.2018

- Consultări privind proiectele: „Mărțișor călător” – arte și
meșteșuguri pentru toți – spectacol muzical-coregrafic, „Salonul de
Primăvară al Artiștilor Plastici” - Castelul Sâncrai, Palatul Cultural
Blaj și Alba Iulia ,

spectacolele cursanților Școlii de Arte

organizate cu prilejul zilei de 8 Martie, organizarea unei expoziții a
meșterilor populari din Județul Alba și din țară, Pagina culturală a
Centrului de Cultură „Augustin Bena” ( editarea și publicarea unei
pagini culturale de informare și promovare a activității instituției,
o dată pe lună, cu distribuție în plan județean), organizarea de
concerte de promenadă în orașele din Județul Alba, cu Fanfara
Județului Alba, precum și cu elevii claselor interne și externe de
profil din cadrul instituției), „Județul Alba în țară și în lume”
(cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și
mobilitatea artiștilor, operelor, creaților, serviciilor acestora pe plan
național și internațional. Artiștii și ansamblurile vor răspunde
invitațiilor, din țară și din afara ei, de a lua parte la concursuri,
festivaluri, spectacole, concerte, expoziții, etc.), „Editare și
multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se
vor încadra în scopul propus în cadrul programului din care face

parte prezentul, precum și proiecte de promovare a Centenarului
Marii Uniri), „Monografii, articole, studii și alte lucrări de
specialitate”(se vor edita, publica și distribui lucrări ale autorilor
din Județul Alba), „Partituri muzicale” (se vor edita, publica,
distribui și valorifica partituri muzicale scrise de artiștii din Județul
Alba).
19.02.2018

-

Consultare

privind

aprobarea,

editarea

și

multiplicarea

monografiei „Copand – povestea locurilor” – autor Olariu Iakab
Iulian.
21.02.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea studiului
monografic „Țara Secașelor” – autor Ioan Popa.

05.03.2018

- Consultări privind proiectele: Turneul de Pricesne, „Maria
Poenariu și a șasea generație” – expoziție comemorativă de icoane
pe sticlă, „Mărțișor călător” – arte și meșteșuguri pentru toți –
spectacol muzical-coregrafic, „Salonul de Primăvară al Artiștilor
Plastici” - Castelul Sâncrai, Palatul Cultural Blaj și Alba Iulia ,
„Statu la vase în lunea Paștelui” – Șugag, spectacolele cursanților
Școlii de Arte organizate cu prilejul zilei de 8 Martie, organizarea
unei expoziții a meșterilor populari din Județul Alba și din țară,
Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” (editarea
și publicarea unei pagini culturale de informare și promovare a
activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în plan județean),
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele județului Alba
(organizarea de concerte de promenadă în orașele din Județul Alba,
cu Fanfara Județului Alba, precum și cu elevii claselor interne și
externe de profil din cadrul instituției), „Județul Alba în țară și în
lume” (cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de
profil și mobilitatea artiștilor, operelor, creaților, serviciilor
acestora pe plan național și internațional. Artiștii și ansamblurile
vor răspunde invitațiilor, din țară și din afara ei, de a lua parte la
concursuri, festivaluri, spectacole, concerte, expoziții, etc.),
„Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri”
(proiecte care se vor încadra în scopul propus în cadrul
programului din care face parte prezentul, precum și proiecte de

promovare a Centenarului Marii Uniri), „Monografii, articole,
studii și alte lucrări de specialitate”(se vor edita, publica și distribui
lucrări ale autorilor din Județul Alba), „Partituri muzicale” (se vor
edita, publica, distribui și valorifica partituri muzicale scrise de
artiștii din Județul Alba).
02.04.2018

- Consultări privind proiectele: „Palatul Cultural din Blaj între
trecut și viitor” – organizare de spectacole de teatru, folclor,
muzică clasică, expoziții de artă , „Datină străbună pe Secașe”,
Spring – restituirea obiceiurilor tradiționale din Țara Secașelor
către societatea contemporană (spectacol folcloric, expoziție a
meșterilor populari, expoziție de artă, lansări de carte), Gala
Festivalului de tradiții și obiceiuri „Cultură pentru Cultură” –
proiect unic în Europa – organizare de spectacole de folclor și
târguri ale meșterilor populari din Județul Alba și din țară, Pagina
culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” (editarea și
publicarea unei pagini culturale de informare și

promovare a

activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în plan județean),
Proiect cultural la Centenar, în Alba Iulia, Cluj-Napoca, Bistrița,
Târgu Mureș și Zalău – momente artistice la Caponiera Cetății
Alba Carolina, „Județul Alba în țară și în lume”

(cooperarea

cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea
artiștilor, operelor, creaților, serviciilor acestora pe plan național și
internațional. Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din
țară și din afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri,
spectacole, concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte
tipărituri, CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în
scopul propus în cadrul programului din care face parte prezentul,
precum și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri),
„Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate” (se vor
edita, publica și distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba),
„Partituri muzicale” (se vor edita, publica, distribui și valorifica
partituri muzicale scrise de artiștii din Județul Alba). De asemenea
au fost discutate participarea Ansamblurilor Folcloric și de Fanfară
la „Târgul Gustos de Alba”, „Gala vinurilor Alba”, „Atelierele de

restaurare Museikon”, etc.
04.06.2018

- Consultări privind participarea unei delegații a Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena” la „Serbările Consulare de la Lyon –
Franța” (expoziție de gastronomie și meșteșuguri, spectacol
folcloric, Concert Extraordinar de nai și orgă la Catedrala Saint
Martin Lyon), participarea la proiectul „Icoane vechi, icoane noi,
iconari români ” – Muzeikon, „Ziua Rozelor” – Aiud, Ciumbrud
(spectacol folcloric), spectacole organizate cu prilejul încheierii
anului școlar de către cursanții Școlii de Arte, „Blaj i Live” - Blaj,
194 de ani de la nașterea lui Avram Iancu Erou al Națiunii Române
– vernisaj expoziție de fotografie istorică și spectacol artistic,
Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” (editarea
și publicarea unei pagini culturale de informare și promovare a
activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în plan județean),
„Județul Alba în țară și în lume” (cooperarea cultural-artistică cu
instituții, organizații de profil și mobilitatea artiștilor, operelor,
creaților, serviciilor acestora pe plan național și internațional.
Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din țară și din
afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri, spectacole,
concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte tipărituri,
CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în scopul
propus în cadrul programului din care face parte prezentul, precum
și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri), „Monografii,
articole, studii și alte lucrări de specialitate” (se vor edita, publica
și distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba), „Partituri
muzicale” (se vor edita, publica, distribui și valorifica partituri
muzicale scrise de artiștii din Județul Alba).

08.06.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea lucrării
„Plecată pe coclauri după povești și turtă dulce ! – Vin acuș” –
autor Lucia Conțan.

08.06.2018

- Consultare privind avizarea componenței nominale a delegației
participante și a detaliilor organizatorice – „Serbările Consulare de
la Lyon -Franța”.

04.07.2018

- Consultări privind proiectele: „Târgul de Fete de pe Muntele

Găina” – Avram Iancu, Festivalul Național de Folclor „Sus, sus,
sus, la moți la munte” – Câmpeni, Festivalul Național de Folclor
„Inimi fierbinți în țara de piatră” – Abrud, Salonul de vară al
artiștilor plastici, Stagiunea Orchestrei de Cameră, Ziua Culturii
Maghiare – Unirea, Tabăra Națională de Sculptură „Dâmbul lui
Gâf”- Horea (lucrările realizate vor face parte din expoziția
permanentă „Eros și Dâmbul lui Gâf”), Festivalul Internațional de
Folclor Aiud, preselecție Festival Internațional de Folclor
„Strugurele de Aur”, concerte ale Fanfarei Județului Alba (Alba
Iulia, Câmpeni, Stremț, Teiuș), participarea Ansamblului Folcloric
la „Ziua comunei Blandiana”, Pagina culturală a Centrului de
Cultură „Augustin Bena” (editarea și publicarea unei pagini
culturale de informare și promovare a activității instituției, o dată
pe lună, cu distribuție în plan județean), „Județul Alba în țară și în
lume” (cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de
profil și mobilitatea artiștilor, operelor, creaților, serviciilor
acestora pe plan național și internațional. Artiștii și ansamblurile
vor răspunde invitațiilor, din țară și din afara ei, de a lua parte la
concursuri, festivaluri, spectacole, concerte, expoziții, etc.),
„Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri”
(proiecte care se vor încadra în scopul propus în cadrul
programului din care face parte prezentul, precum și proiecte de
promovare a Centenarului Marii Uniri), „Monografii, articole,
studii și alte lucrări de specialitate”(se vor edita, publica și distribui
lucrări ale autorilor din Județul Alba), „Partituri muzicale” (se vor
edita, publica, distribui și valorifica partituri muzicale scrise de
artiștii din Județul Alba).
01.08.2018

- Consultări privind: Festivalul Internațional de Film Etnografic
Zlatna, „Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni” – HoreaMătișești, Salonul de vară al artiștilor plastici, Stagiunea Orchestrei
de Cameră, Tabăra Națională de Sculptură „Dâmbul lui Gâf”Horea (lucrările realizate vor face parte din expoziția permanentă
„Eros și Dâmbul lui Gâf”), Festivalul Internațional de Folclor
Aiud, concerte ale Fanfarei Județului Alba (Alba Iulia, Câmpeni,

Stremț, Teiuș), participarea Ansamblului Folcloric la invitațiile
primite, Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena”
(editarea și publicarea unei pagini culturale de informare și
promovare a activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în
plan județean), „ Ziua Comunei Unirea”, „Județul Alba în țară și în
lume” (cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de
profil și mobilitatea artiștilor, operelor, creaților, serviciilor
acestora pe plan național și internațional. Artiștii și ansamblurile
vor răspunde invitațiilor, din țară și din afara ei, de a lua parte la
concursuri, festivaluri, spectacole, concerte, expoziții, etc.),
„Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri”
(proiecte care se vor încadra în scopul propus în cadrul
programului din care face parte prezentul, precum și proiecte de
promovare a Centenarului Marii Uniri), „Monografii, articole,
studii și alte lucrări de specialitate”(se vor edita, publica și distribui
lucrări ale autorilor din Județul Alba), „Partituri muzicale” (se vor
edita, publica, distribui și valorifica partituri muzicale scrise de
artiștii din Județul Alba).
13.08.2018

- Consultări privind: Festivalul Internațional de Film Etnografic –
Zlatna (spectacol folcloric, sesiuni de vizionare de filme
etnografice, lansări de carte ,CD), Salonul de Toamnă al artiștilor
plastici – Alba Iulia, Palatul Cultural Blaj și Castelul Sâncrai,
„Toamna

Cugireană”,

Festivalul

Internațional

de

Folclor

„Strugurele de Aur„ – Alba Iulia, Jidvei , „Târgul Național de
Turism Rural din Județul Alba” - Albac participări ale Fanfarei
Județului Alba (Alba Iulia, Oktoberfest – Vințu de Jos, depuneri de
coroane -Albac), Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin
Bena” (editarea și publicarea unei pagini culturale de informare și
promovare a activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în
plan județean), „Județul Alba în țară și în lume” (cooperarea
cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea
artiștilor, operelor, creaților, serviciilor acestora pe plan național și
internațional. Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din
țară și din afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri,

spectacole, concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte
tipărituri, CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în
scopul propus în cadrul programului din care face parte prezentul,
precum și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri),
„Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate”(se vor
edita, publica și distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba),
„Partituri muzicale” (se vor edita, publica, distribui și valorifica
partituri muzicale scrise de artiștii din Județul Alba), „Ziua
Comunei Cut”, „Fiii satului Limba”
11.09.2018

- Consultare privind Aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a Taberei de sculptură în piatră „Dâmbul lui Gâf”

17.09.2018

- Consultări privind: Festivalul Național de Folclor „Mureș, pe
marginea ta” – Ocna Mureș, Salonul de Toamnă al artiștilor plastici
– Alba Iulia, Palatul Cultural Blaj și Castelul Sâncrai , Festivalul
Național de Muzică Folk „ Ziua de Mâine”, Festivalul Național de
Interpretare a Romanței –

festival-concurs

Zlatna și Gala

Națională a Festivalului – Casa de Cultură a Sindicatelor Alba
Iulia, Concert Extraordinar „Tezaur Folcloric” – Palatul Cultural
din Blaj, participări ale Fanfarei Județului Alba (AlbaMall, Statuia
lui Mihai Viteazul, Pagina culturală a Centrului de Cultură
„Augustin Bena” (editarea și publicarea unei pagini culturale de
informare și promovare a activității instituției, o dată pe lună, cu
distribuție în plan județean), „Sub falnic gorun” -Palatul Cultural
din Blaj, „Județul Alba în țară și în lume” (cooperarea culturalartistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea artiștilor,
operelor, creaților, serviciilor acestora pe plan național și
internațional. Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din
țară și din afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri,
spectacole, concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte
tipărituri, CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în
scopul propus în cadrul programului din care face parte prezentul,
precum și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri),
„Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate”(se vor
edita, publica și distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba),

„Partituri muzicale” (se vor edita, publica, distribui și valorifica
partituri muzicale scrise de artiștii din Județul Alba) etc.
18.09.2018

- Consultare privind aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a Concursului de Interpretare la tulnic „In memoriam
Elena Pogan” – ediția II.

01.10.2018

- Consultări privind proiectele: Festivalul Național de Folclor
„Felician Fărcașiu” – Sebeș, Festivalul Național de Interpretare a
Romanței „In memoriam Valer Ponoran” – Zlatna, Festivalul
Național de Muzică Folk „Ziua de Mâine”, Colocviile Naționale de
Etnografie și Folclor și Conferința Națională a Asociației de Științe
Etnografice din România – Palatul Cultural din Blaj (expoziție artă
și meșteșuguri tradiționale, recital muzică tradițională, lansare de
carte și CD) , Salonul de Iarnă al artiștilor plastici – Alba Iulia,
Palatul Cultural Blaj și Castelul Sâncrai , Parada „Cavalerii
vinului” – Alba Iulia, activități dedicate Centenarului, Alba unește
România – Salonul Național de Artă cu participanți din diaspora,
Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” (editarea
și publicarea unei pagini culturale de informare și promovare a
activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în plan județean),
„Județul Alba în țară și în lume” (cooperarea cultural-artistică cu
instituții, organizații de profil și mobilitatea artiștilor, operelor,
creaților, serviciilor acestora pe plan național și internațional.
Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din țară și din
afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri, spectacole,
concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte tipărituri,
CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în scopul
propus în cadrul programului din care face parte prezentul, precum
și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri), „Monografii,
articole, studii și alte lucrări de specialitate”(se vor edita, publica și
distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba), „Partituri muzicale”
(se vor edita, publica, distribui și valorifica partituri muzicale scrise
de artiștii din Județul Alba).

05.11.2018

- Consultări privind proiectele: Ziua Națională a României - Cânt și
Suflet Românesc, Omagiu Sunetului Românesc, File de istorie,

„Concert Tradițional de Colinde,” „Salonul de Iarnă al artiștilor
plastici” – Alba Iulia, Palatul Cultural Blaj și Castelul Sâncrai ,
Parada „Cavalerii vinului” – Alba Iulia, activități dedicate
Centenarului, Pagina culturală a Centrului de Cultură „Augustin
Bena” (editarea și publicarea unei pagini culturale de informare și
promovare a activității instituției, o dată pe lună, cu distribuție în
plan județean), „Județul Alba în țară și în lume” (cooperarea
cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea
artiștilor, operelor, creaților, serviciilor acestora pe plan național și
internațional. Artiștii și ansamblurile vor răspunde invitațiilor, din
țară și din afara ei, de a lua parte la concursuri, festivaluri,
spectacole, concerte, expoziții, etc.), „Editare și multiplicare alte
tipărituri, CD-uri sau DVD-uri” (proiecte care se vor încadra în
scopul propus în cadrul programului din care face parte prezentul,
precum și proiecte de promovare a Centenarului Marii Uniri),
„Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate”(se vor
edita, publica și distribui lucrări ale autorilor din Județul Alba),
„Partituri muzicale” (se vor edita, publica, distribui și valorifica
partituri muzicale scrise de artiștii din Județul Alba).
14.11.2018

- Consultare privind aprobarea, editarea și multiplicarea lucrare
„Din vremuri apuse” – autor Iudita Secula.

2019
Activitatea organismelor colegiale de conducere în perioada raportată

Consiliul administrativ

25.03.2019

Consultarea și avizarea programului de activități cultural-educative
ale Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’ pe anul 2019

28.04.2019

Consultarea

și

aprobarea

Regulamentului

de

organizare,

desfășurare și premiere a Festivalului-concurs de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’ ediția 2019
03.05.2019

Avizarea proiectului de reorganizare a Centrului de Cultură

,,Augustin Bena’’
27.05.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara
de Piatră’’ de la Abrud

28.05.2019

Avizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului
de Cultură ,,Augustin Bena’’

31.05.2019

Aprobarea Regulamentului Intern al Centrului de Cultură
,,Augustin Bena’’

03.06.2019

Consultare și aprobare privind editarea, publicarea și multiplicarea
sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’ a
lucrărilor ,,Cartea Cutului’’ de Ilie Moise și ,,Despre crestătura în
lemn’’ de Florin Cramariuc

19.06.2019

Consultarea

și

aprobarea

Regulamentului

de

organizare,

desfășurare și premiere a Festivalului Național de Folclor
,,Strugurele de Aur’’
01.07.2019

Aprobare Regulament de organizare și desfășurare a Taberei
Naționale de sculptură în piatră ,,Dâmbul lui Gâf’’

05.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți,
la munte’’

15.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu’’

23.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Concursului de Interpretare la tulnic ,,In memoriam
Elena Pogan’’

23.09.2019

Avizarea statului de funcții a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’

30.09.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea
ta’’ de la Ocna Mureș

04.10.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului-concurs de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine’’

16.10.2019

Avizare plan de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 și a
rectificării bugetului activităților cultural-educ ative pe anul 2019

Consiliul de specialitate
În fiecare săptămână, cel puțin două ședințe de lucru, de consultare și organizare a
proiectelor cultural-artistice și educative

25.03.2019

Consultarea și avizarea programului de activități cultural-educative
ale Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’ pe anul 2019

28.04.2019

Consultarea

și

aprobarea

Regulamentului

de

organizare,

desfășurare și premiere a Festivalului-concurs de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură’’ ediția 2019
27.05.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara
de Piatră’’ de la Abrud

03.06.2019

Consultare și aprobare privind editarea, publicarea și multiplicarea
sub egida Editurii Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’ a
lucrărilor ,,Cartea Cutului’’ de Ilie Moise și ,,Despre crestătura în
lemn’’ de Florin Cramariuc

19.06.2019

Consultarea

și

aprobarea

Regulamentului

de

organizare,

desfășurare și premiere a Festivalului Național de Folclor
,,Strugurele de Aur’’
01.07.2019

Aprobare Regulament de organizare și desfășurare a Taberei
Naționale de sculptură în piatră ,,Dâmbul lui Gâf’’

05.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți,
la munte’’

15.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu’’

23.07.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Concursului de Interpretare la tulnic ,,In memoriam
Elena Pogan’’

30.09.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea
ta’’ de la Ocna Mureș

04.10.2019

Consultare și aprobare Regulament de organizare, desfășurare și
premiere a Festivalului-concurs de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine’’

2020
Din cauza Pandemiei Covid-19, ședințele Consiliului Administrativ și ale
Consiliului de specialitate s-au desfășurat în condiții speciale (în aer liber, online, la
Spațiul logistic al instituției).
Consiliul administrativ și Consiliul de specialitate și-au desfășurat lucrările cel
puțin o dată pe lună și de fiecare dată când situația a impus-o, având în vedere stările de
urgență și de alertă prin care am trecut cu toții.
4. Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare,
promovare, motivare/sancționare)

2017
Fluctuații
În perioada raportată, la nivelul instituției au avut loc următoarele fluctuații:
Demisii (îngrijitor, referent și instructor)

-

3 persoane

Încetarea CIM pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare

-

3 persoane

Angajări (2 îngrijitori, referent, operator sunet, grafician, consultant artistic, 3 artiști
instrumentiști, producător delegat, șef serviciu)

-

11 persoane

Cursuri
Angajații din instituție care au beneficiat de formare profesională/cursuri de perfecționare
în perioada raportată:
1. Denumirea cursului

-

Animator socio-educativ

Familiarizarea și asimilarea noțiunilor și tehnicilor de bază în animația socioeducativă ca metodă alternativă de educație și de petrecere a timpului liber.
Competențe dobândite
- Competențe fundamentale (comunicare interactivă, munca în echipă, dezvoltare
profesională proprie)

- Competențe generale domeniului de activitate (elaborarea proiectelor de
animație, asigurarea securității participanților la activități, promovarea activității și a
imaginii instituției)
- Competențe specifice (coordonarea echipei pluridisciplinare de animație,
implementarea activităților de animație, implementarea proiectelor complexe de animație,
dezvoltarea comportamentului pro-social)
Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(instructor – clasa de Arta lemnului)

-

(instructor – clasa de Țesături tradiționale)

-

(instructor – clasa de Arta lemnului)

-

(instructor – clasa de Țesături tradiționale)

-

(instructor – clasa de Arta lemnului)
(instructor – clasa de Dansuri popular și moderne)

-

(instructor – clasa de Arte vizuale)
(instructor – clasa de orgă/acordeon)

2. Denumirea cursului
Competențe dobândite

-

Analizarea legislației aplicabile specifice

-

Acordarea consultanței de specialitate

-

Planificarea achizițiilor publice

-

Derularea procedurilor de atribuire

-

Finalizarea procedurilor de atribuire

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

Achiziții publice

(contabil șef)
(economist)

Evaluare
Evaluarea angajaților din instituție a fost realizată în concordanță cu legislația în
vigoare și nu au fost întâmpinate dificultăți, probleme și/sau nemulțumiri în activitatea
respectivă.
Promovare
În anul 2017 nu au avut loc promovări în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din instituție.
Motivare/sancționare
În perioada raportată nu au fost acordate motivări (prime, bonusuri, premii etc.) și nici nu
au fost aplicate sancțiuni personalului contractual din instituție.

2018
Fluctuații
În perioada raportată, la nivelul instituției au avut loc următoarele fluctuații:
Încetare CIM cu acordul părților

-

7 persoane

Încetarea CIM pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare

-

1 persoane

Angajări (1 referent, 1 expert)

-

2 persoane

Reîncadrări (încetat CCC)

-

1 persoană

Suspendări (începere CCC)

-

1 persoană

Cursuri
Angajații din instituție care au beneficiat de formare profesională/cursuri de perfecționare
în perioada raportată:
1. Denumirea cursului:
Achiziții publice, de la planificare la atribuire
Competențe dobândite

•

analizarea legislației aplicabile specifice;

•

acordarea consultanței de specialitate;

•

planificarea achizițiilor publice;

•

derularea și finalizarea procedurilor de atribuire;

•

utilizarea sistemul electronic E-licitație;

•

întocmirea dosarului de licitație publică;

•

derularea procedurilor specifice de achiziție publică;

•

gesionarea contestațiilor formulate în procedura de atribuire a contractului.

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(referent de specialitate)

2. Denumirea cursului:
GDPR, Regulament U.E. privind protecția datelor cu caracter personal
Competențe dobândite
•

Informarea organizației si a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile
lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal,

•

Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile
lor în baza legislației privind protecția datelor cu caracter personal,

•

Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția
datelor cu caracter personal și standardele specifice la care organizația a aderat,

•

Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter
personal,

•

Emiterea de recomandari.

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(contabil șef)
(economist)
(referent de specialitate)
(referent)

-

(referent)

3. Denumirea cursului:
Coregrafia dansului tradițional astăzi
Competențe dobândite
•

Coregrafia dansurilor tradiționale din Transilvania

•

Coregrafia dansurilor tradiționale în ziua de azi

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(expert)

4. Denumirea cursului:
Colocviul de coregrafie ,,Magia dansului”
Competențe dobândite
•

Studiu comparat asupra coregrafiei dansurilor tradiționale românești

•

Coregrafia dansurilor minorităților naționale din România.

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(expert)
Evaluare
Evaluarea angajaților din instituție a fost realizată în concordanță cu legislația în

vigoare și nu au fost întâmpinate dificultăți, probleme și/sau nemulțumiri în activitatea
respectivă.
Promovare
În anul 2018 nu au avut loc promovări în grade sau trepte profesionale imediat superioare
a personalului contractual din instituție.
Motivare/sancționare
În perioada raportată nu au fost acordate motivări (prime, bonusuri, premii etc.) și nici nu
au fost aplicate sancțiuni personalului contractual din instituție.

2019
Fluctuații
În perioada raportată, la nivelul instituției au avut loc următoarele fluctuații:
Încetare CIM cu acordul părților

-

4 persoane

Încetarea CIM pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare

-

0 persoane

Angajări

(1 artist instrumentist, 1 șef serviciu, 1 expert, 1 inspector de specialitate și

1 secretar PR)

-

5 persoane

Reîncadrări (încetat CCC)

-

1 persoană

Suspendări (începere CCC)

-

0 persoane

Cursuri
Angajații din instituție care au beneficiat de formare profesională/cursuri de perfecționare
în perioada raportată:
1. Denumirea cursului:
Etica și integritatea în instituțiile publice
Competențe dobândite
-

Etică și integritate ca parte a sistemului de control intern managerial, SCIM

-

Rolul consilierului de etică și al consilierului de integritate în activitățile
desfășurate

-

Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților

-

Planul de integritate

-

Mecanisme și instrumente de detectare timpurie a indiciilor comiterii unor fapte
de corupție

-

Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale
Anticorupție 2016-2020

-

Implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției în organizație

-

Modalități eficiente de realizare a autoevaluării periodice cu privire la
implementarea măsurilor preventive

-

Diagnoza anticorupție a unei instituții

-

Infracțiuni cu achiziții publice și fonduri europene

-

Corupția privată. Corupția activă și corupția pasivă

-

Analiza domeniilor cu risc ridicat la corupție

-

Aspecte privind creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de
disponibilitate a datelor publice

-

Parteneriatul public-privat în materia prevenirii și combaterii fraudei

-

Răspunderea civilă și penală, contravenții, sancțiuni și jurisprudență.

Angajații care au beneficiat de acest curs:
(șef serviciu și consilier de etică)

2. Denumirea cursului:

Coregrafia dansului tradițional astăzi
Competențe dobândite
•

Coregrafia dansurilor tradiționale din Transilvania

•

Coregrafia dansurilor tradiționale în ziua de azi

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(expert)
Evaluare
Evaluarea angajaților din instituție a fost realizată în concordanță cu legislația în

vigoare și nu au fost întâmpinate dificultăți, probleme și/sau nemulțumiri în activitatea
respectivă.
Promovare
În anul 2019 au promovat, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, un
număr de 7 angajați:
.

Motivare/sancționare
În perioada raportată nu au fost acordate motivări (prime, bonusuri, premii etc.) și nici nu
au fost aplicate sancțiuni personalului contractual din instituție.

2020
Fluctuații
În perioada raportată, la nivelul instituției au avut loc următoarele fluctuații:
Încetare CIM cu acordul părților

-

1 persoane

Încetarea CIM pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare

-

0 persoane

Angajări

-

0 persoane

Reîncadrări (încetat CCC)

-

0 persoană

Suspendări (începere CCC)

-

0 persoane

Cursuri
Angajații din instituție care au beneficiat de formare profesională/cursuri de perfecționare
în perioada raportată:

1. Denumirea cursului:
Seminar coregrafic - Magia Dansului
Competențe dobândite
•

Coregrafia dansurilor tradiționale din zona pădurenească

•

Coregrafia dansurilor tradiționale din zona Sibiului

•

Coregrafia dansurilor tradiționale din zona Aradului

•

Coregrafia dansurilor tradiționale din zona Maramureșului

Angajații care au beneficiat de acest curs:
-

(expert)

Evaluare
Evaluarea angajaților din instituție a fost realizată în concordanță cu legislația în
vigoare și nu au fost întâmpinate dificultăți, probleme și/sau nemulțumiri în activitatea
respectivă.
Promovare
În anul 2020 a promovat, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, un
singur angajat:

cu funcția de grafician.
Motivare/sancționare

În perioada raportată nu au fost acordate motivări (prime, bonusuri, premii etc.) și nici a
fost aplicat un avertisment scris,
din cadrul instituției, din cauza nerespectării măsurilor pentru prevenirea
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în spațiile interioare ale Centrului de
Cultură ,,Augustin Bena”

5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției,
îmbunătățiri/refuncționalizări ale spațiilor

În anul 2017 au fost luate următoarele măsuri pentru gestionarea patrimoniului
instituției, îmbunătățirea/refuncționalizarea spațiilor:
- mobilarea în proporție de 100% a întregului sediul al instituției (36 de încăperi),
- refuncționalizarea unor spații, prin tratare acustică, dotare cu obiecte de mobilier
specifice, dotare cu instrumente muzicale și sistem de sonorizare, în vederea realizării
activităților de educație artistică și culturală, activităților de tipărire în regim propriu până
la formatul A0, repetițiilor formațiilor muzicale și de dansuri (fanfară, orchestră de
cameră, ansamblu folcloric, ansambluri de dansuri populare și moderne),
- împrejmuirea și amenajarea curții sediului instituției cu spații verzi, spații de parcare,
punct de acces pietonal și acces auto,
- realizarea lucrărilor de conexiune la internet în încăperile din sediul instituției,
- dotarea sediului instituției cu sistem de supraveghere a întregului perimetru exterior,

- dotarea sediului instituției cu sistem de alarmă,
- punerea în funcțiune și darea în folosință a liftului de la sediul instituției,
- asigurarea facultativă a imobilelor aflate în administrare și asigurarea facultativă a
bunurilor din spațiile respective,
- achiziționarea unei remorci pentru asigurarea transportului în regim propriu, la
proiectele instituției, a sistemului de sonorizare, a costumelor populare, a instrumentelor
muzicale, a șevaletelor pentru expoziții, a lucrărilor de artă etc.
- împrejmuirea și realizarea porților de acces auto și pietonal la Casa Artelor din Deal
(Câlnic), clădire preluată în administrare în anul 2017 cu scopul organizării de tabere de
creație și master class-uri în domeniile artelor,
- realizarea unui căsuțe de grădină la Casa Artelor din Deal (Câlnic), cu scopul depozitării
lemnelor de foc pentru centrala termică și depozitării tuturor obiectelor de întreținere a
spațiului interior și exterior aflat în administrare,
- realizarea unui sistem de drenare a apelor pluviale la Casa Artelor din Deal (Câlnic),
pentru evitarea degradării demisolului clădirii și a pereților exteriori.

În anul 2018 au fost luate următoarele măsuri pentru gestionarea patrimoniului
instituției, îmbunătățirea/refuncționalizarea spațiilor:
- refuncționalizarea unor spații prin tratare acustică, dotare cu sisteme de aer condiționat
și dezumidificatoare, dotare cu instrumente muzicale, în vederea realizării în cele mai
bune condiții a activităților de educație artistică și culturală, activităților de tipărire afișe
în regim propriu până la formatul A0, repetițiilor formațiilor muzicale și de dansuri
(fanfară, orchestră de cameră, ansamblu folcloric, ansambluri de dansuri populare și
moderne),
- asigurarea facultativă a imobilelor aflate în administrare și asigurarea facultativă a
bunurilor din spațiile respective,
- încheierea unui parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia în vederea
realizării repetițiilor generale ale dansatorilor Ansamblului Folcloric ,,Augustin Bena” al

Județului Alba în bune condiții (numărul de perechi de dansatorii fiind la ora actuală de
12, iar spațiile sediului instituției permit realizarea repetițiilor cu un maxim de 5 perechi).

În anul 2019 au fost luate următoarele măsuri pentru gestionarea patrimoniului
instituției, îmbunătățirea/refuncționalizarea spațiilor:
- refuncționalizarea spațiilor de parcare din curte interioară a instituției prin montarea unei
bariere cu acționare din telecomandă cu scopul asigurării unui climat primitor și de
siguranță angajaților, cursanților de la Școala de arte și meșteșuguri din cadrul instituției,
cât și colaboratorilor/partenerilor,
- continuarea asigurării facultative a imobilelor aflate în administrare și asigurării
facultative a bunurilor din spațiile respective,
- reînnoirea parteneriatului cu Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia în vederea
realizării repetițiilor generale ale dansatorilor Ansamblului Folcloric ,,Augustin Bena” al
Județului Alba în bune condiții,
- închirierea unei hale pe centura ocolitoare a Municipiului Alba Iulia, cu acces imediat la
drumurile naționale spre Sibiu, Cluj și intrare în Alba Iulia, cu scopul depozătării întregii
logistice de organizare și implementare a proiectelor cultural-artistice și educative (1
scenă mobilă cu dimensiunea de 80 mp utili, 1 autoutilitară mixtă, 2 autoturisme, 1
remorcă cu capacitate aproximativă de 3 m3, 250 de garduri de delimitare și împrejmuire,
aparate de încălzire pentru evenimente în aer liber, corturi/pavilioane, sistem complet de
sonorizare, bazine de 1000 litri/bucată pentrru ancorare scenă) – hală denumită Spațiul
logistic al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena’’.

În anul 2020 au fost luate următoarele măsuri pentru gestionarea patrimoniului
instituției, îmbunătățirea/refuncționalizarea spațiilor:
- continuarea asigurării facultative a imobilelor aflate în administrare și asigurării
facultative a bunurilor din spațiile respective,
- în contextul Pandemiei de Covid-19, sălile de desfășurare a cursurilor Școlii de arte și
meșteșuguri au fost dotate cu purificatoare de aer cu lampă UV și cărbune activ, cu
funcție de ionizare, stații cu dezinfectanți, panouri de protecție-separatoare din plexiglas

pentru clasele cu presiune mare a aerului utilizată în emisia sonoră (cânt vocal,
instrumente de suflat), deodorante sterilizante, șervețele umede antibacteriene pentru
suprafețe (mese, scaune, pupitre, clape instrumente etc.)
- dotarea la intrarea în instituție cu dozatoare de dezinfectanți, termometre noncontact
pentru termoscanare obligatorie, covorașe dezinfectante, stâlpi ghidare cu bandă
retractabilă pentru ghidare/restricționare acces (folosire două căi de acces diferite pentru
intrare și ieșire din instituție)

6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a
altor organisme de control în perioada raportată

2017
În urma verificării/auditării din partea autorității a perioadei precedente, având în
vedere recomandările primite de instituție și preluate de către noul manager, au fost luate
următoarele măsuri:
-

Recomandare 1

Respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente prevăzut de Ordinul
MF nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, punctul 2.7.1.1. Politici contabile. Acest
principiu se bazează pe independența exercițiului potrivit căruia toate veniturile și toate
cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data
încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
Măsuri întreprinse
Toate veniturile și cheltuielile au fost raportate la exercițiul la care se referă/
-

Recomandare 2

Înregistrarea cheltuielilor de aceeasși natură economică în același articol/alineat
bugetar.
Măsuri întreprinse: Cheltuielile de aceeași natură economică au fost înregistrate în
același articol/alineat bugetar.

-

Recomandare 3

Identificarea unor indicatori de performanță pentru acțiunile cu caracter cultural
care să permită evaluarea gradului de îndeplinire a scopului propus pentru acestea.
Măsuri întreprinse
Au fost identificați indicatori de performanță pentru acțiunile cu caracter cultural,
în baza cărora a fost realizată evaluarea gradului de îndeplinire a scopului propus pentru
acestea.
-

Recomandare 4

Efectuarea de sondaje în rândul populației cu scopul identificării activităților prin
a căror organizare să se obțină o creștere a gradului de cultură a comunității.
Măsuri întreprinse
Au fost efectuate sondaje, chestionare și discuții directe cu participanții la
evenimente, cu partenerii și invitații.
-

Recomandare 5

Continuarea implementării standardelor SCIM și a dezvoltării SCIM la nivelul
entității.
Măsuri întreprinse
A fost continuată implementarea și dezvoltarea standardelor SCIM la nivelul
instituției.
-

Recomandare 6

Elaborarea de proceduri operaționale cu respectarea Ordinului 400/2015, pentru
procesele și activitățile importante desfășurate de entitatea auditată, dar care nu au fost
documentate până la data auditului.
Măsuri întreprinse
Au fost elaborate o serie de proceduri operaționale care nu existau la data auditării
și se lucrează în continuare la elaborarea altor proceduri.

-

Recomandare 7

Elaborarea de regulamente de desfășurare pentru activitățile de tip concurs în care
vor fi definite elemente de control care să permită atât tratamentul egal și transparența
deciziilor, controlul utilizării resurselor în condiții de economicitate, eficiență și
eficacitate, precum și respectarea reglementărilor financiar-contabile în vigoare.
Măsuri întreprinse
Au fost elaborate regulamente de desfășurare pentru toate activitățile de tip
concurs.
-

Recomandare 8

Elaborarea și implementarea unui program de pregătire profesională a angajaților.
Măsuri întreprinse
A fost elaborat și implementat programul de pregătire profesională a angajaților.
-

Recomandare 9

Autoevaluarea stadiului implementării sistemului de control intern, conform
Ordinului 400/2015.
Măsuri întreprinse
A fost efectuată autoevaluarea stadiului de implementare a controlului intern.

2018
În perioada raportată a avut loc un singur control, din partea ITM Alba, finalizat
cu succes prin proces-verbal nr. 53466/28.06.2018 pe O.G. 82/2017.

2019
În perioada raportată a avut loc un singur control, din partea Biroului de Audit din
cadrul Consiliului Județean Alba, finalizat cu succes prin întocmirea Raportului misiunii

de asigurare cu tema: ,,Evaluarea sistemului de prevenire a corupției, 2019 la Centrul de
Cultură ,,Augustin Bena’’ Alba, nr. indicativ dosar 9028/IV.BA.3/06.05.2019.

2020
În perioada raportată a avut loc un control din partea Biroului de Audit din cadrul
Consiliului Județean Alba, privind ,,Evaluarea sistemului de control intern managerial la
CCAB’’, nr./indicativ dosar/data: 12921/BAP/IV.3/09 iunie 2020. În urma Raportului
misiunii Biroului de Audit au fost formulate 2 recomadări:
1. Luarea măsurilor necesare pentru respectarea cerințelor OSGG 600/2018 privind
elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial
Recomandarea a fost implementată prin:
- elaborarea programului de dezvoltare a SCIM
- verificarea programului de dezvoltare SCIM
- aprobarea programului de dezvoltare SCIM
2. Luarea măsurilor necesare pentru revizuirea proceselor și activităților, identificarea
principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării activităților în cadrul entității
și asigurarea măsurilor corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în
orice moment, în toate împrejurările și în toate planurile, indiferent care ar fi natura
amenințării, inclusiv pandemii
Recomandarea a fost implementată prin:
- identificarea principalelor amenințări cu privire la continuitatea derulării proceselor și
activităților
- evaluarea cauzelor care pot adecta continuitatea operațională
- asigurarea continuității prin măsuri care să prevină apariția situațiilor de discontinuitate
- întocmirea Planului de continuitate a activității și aducerea la cunoștința salariaților
- asigură revizuirea continuă a planului de continuitate a activităților

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul
contabil al perioadei raportate

2017
Bugetul de venituri
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total venituri

4664500,00 lei

4333746,94 lei

Subvenție autoritate

4555500,00 lei

4210901,15 lei

109000,00 lei

122845,79 lei

Venituri proprii

Bugetul de cheltuieli
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total cheltuieli

4664500,00 lei

4333746,94 lei

Cheltuieli de personal

1766000,00 lei

1560516,00 lei

Cheltuieli totale cu materiale și servicii,

2580000,00 lei

2460322,70 lei

1743000,00 lei

1666922,43 lei

318500,00 lei

312908,24 lei

din care:
Cheltuieli materiale și servicii pentru
activități culturale
Cheltuieli de investiții

Din analiza datelor financiare rezultă o creștere a veniturilor proprii, peste media
anilor trecuți și peste previzionarea de la începutul anului 2017.
Cheltuielile de personal au crescut din cauza modificărilor legislative, însă s-a
încadrat în programarea inițială a bugetului.

Au fost realizate investiții, necesare dezvoltării activității instituției și reducerii
bugetului de prestări servicii pentru implementarea proiectelor culturale. Aceste investiții
s-au încadrat în alocarea inițială și au fost finalizate cu succes.
Cheltuielile cu materiale și servicii pentru activități culturale au fost în scădere
față de media anilor precedenți și mai mici față de programarea bugetară inițială, tocmai
datorită investițiilor realizate în perioada raportată și datorită preluării în administrare a
unor spații propice pentru desfășurarea și dezvoltarea activității instituției.

2018
Bugetul de venituri
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total venituri

5590000,00 lei

5293154,00 lei

Subvenție autoritate

5377000,00 lei

5074323,00 lei

115000,00 lei

218831,00 lei

Venituri proprii

Bugetul de cheltuieli
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total cheltuieli

5590000,00 lei

5293154,00 lei

Cheltuieli de personal

2154000,00 lei

2011589,00 lei

Cheltuieli bunuri și servicii

3247000,00 lei

3123937,00 lei

163000,00 lei

153942,00 lei

26000,00 lei

3686,00 lei

Cheltuieli de capital
Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate

Din analiza datelor financiare rezultă o creștere a veniturilor proprii cu 47,45%
(cu 103835 lei mai mult decât veniturile programate), peste media anilor trecuți și
peste previzionarea de la începutul anului 2018.
Cheltuielile de personal au crescut din cauza modificărilor legislative, însă s-au
încadrat în programarea inițială a bugetului.
Au fost realizate investiții, necesare dezvoltării activității instituției și reducerii
bugetului de prestări servicii pentru implementarea proiectelor culturale. Aceste investiții
s-au încadrat în alocarea inițială și au fost finalizate cu succes.
Cheltuielile cu bunuri și servicii pentru activități culturale au fost în creștere față
de media anilor precedenți, dar în limitele bugetare programate inițial, datorită
investițiilor realizate în perioada raportată, a preluării în administrare a unor spații pentru
desfășurarea și dezvoltarea activității instituției, dar și datorită Anului 2018 – Anul
Centenarului României.

2019
Bugetul de venituri
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total venituri

7166000 lei

6759513 lei

Subvenție autoritate

6322000 lei

5923895 lei

135000 lei

196543 lei

Venituri proprii

Bugetul de cheltuieli
Denumire indicatori

Programat

Realizat

Total cheltuieli

7166000 lei

6759513 lei

Cheltuieli de personal

2829000 lei

2666865 lei

Cheltuieli bunuri și servicii

3689000 lei

3453573 lei

Cheltuieli de capital

648000 lei

639075 lei

Din analiza datelor financiare rezultă o creștere a veniturilor proprii cu 31,32%
(cu 61.543 lei mai mult decât veniturile programate), peste previzionarea de la
începutul anului 2019.
Cheltuielile de personal au crescut din cauza modificărilor legislative, însă s-au
încadrat în programarea inițială a bugetului.
Au fost realizate investiții, necesare dezvoltării activității instituției și reducerii
bugetului de prestări servicii pentru implementarea proiectelor culturale. Aceste investiții
s-au încadrat în alocarea inițială și au fost finalizate cu succes.
Cheltuielile cu bunuri și servicii pentru activități culturale au fost în creștere față
de media anilor precedenți, dar în limitele bugetare programate inițial, din cauza
necesității unei bune administrări a investițiilor realizate în perioada raportată, a preluării
în administrare a unor spații pentru desfășurarea și dezvoltarea activității instituției, dar și
dezvoltării activității profesionale a instituției.

2020
Bugetul de venituri și cheltuieli
Situație financiară anuală neîncheiată, de aceea bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2020 nu poate fi prezentat integral.
Bugetul de venituri
Denumire indicator

Prevederi

Prevederi la bivelul

Încasări la data de

anuale

trim. III

31.08.2020

Total venituri, din care:

4960000

3535000

2539938

Subvenție budget
activitatea curentă

4633000

3284000

2367663

Subvenție pentru
secțiunea dezvoltare

131000

131000

62946

Venituri proprii

196000

120000

109329

Bugetul de cheltuieli
Denumire indicator

Prevederi

Prevederi la bivelul

Plăți la data de

anuale

trim. III

31.08.2020

Total venituri, din care:

4960000

3535000

2454632

Cheltuieli de personal

3398000

2596000

2046122

Cheltuieli materiale și
servicii

1404000

808000

408510

Cheltuieli pentru
investiții

131000

131000

62946

Din analiza datelor financiare din primele 3 trimestre ale anului 2020 rezultă o
ușoară scădere a veniturilor proprii din cauza Pandemiei Covid-19, resimțită puternic
la nivelul evenimentelor cultural-artistice, cât și la nivelul cursurilor oferite de Școala de
arte și meșteșuguri.
Cheltuielile de personal se estimează a se încadra în programarea inițială a
bugetului, având în vedere că nu există modificări legislative în domeniu, până la această
dată. Au fost realizate achiziții și investiții, necesare dezvoltării activității instituției și
desfășurării activității în condiții de maximă siguranță, în actualul context epidemiologic.
Aceste investiții s-au încadrat în alocarea inițială și au fost finalizate cu succes.
Cheltuielile cu bunuri și servicii pentru activități culturale au fost în scădere față
de media anilor precedenți, din cauza Pandemiei de Covid-19.

2. Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform
criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel:
Nr.

Indicatori de performanță

Anul 2017

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri

4020838,7 lei / 3500000 pers =

crt.
1

– cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari

1,148 lei

2

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

45000 lei

3

Număr de activități educaționale

76

4

Număr de apariții media (fără comunicate de

584

presă)
5

Număr de beneficiari neplătitori

peste 3500000 persoane pe plan
local, național și internațional

6

Număr de beneficiari plătitori

230 plătitori direct
1200 plătitori – contract barter

7

8

Număr de expoziții

38

Număr de reprezentații

128

Frecvența medie zilnică

0,45 (aprox. 1 activitate la 2 zile)

Număr de proiecte – program minimal

61

Număr de proiecte suplimentare

64

9

Venituri proprii din activitatea de bază

10

Venituri proprii din alte activități

Nr.
Indicatori de performanță
crt.
1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri
– cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari

122845,79 lei
-

Anul 2018
5139212,00 lei : 4000000 pers =
1,284 lei/beneficiar

2

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

39977 lei

3

Număr de activități educaționale

58

4

Număr de apariții media (fără comunicate de

339

presă)
5

Număr de beneficiari neplătitori

peste 4000000 persoane pe plan
local, național și internațional

6

Număr de beneficiari plătitori

144 plătitori direct
960 plătitori – contract barter

7

Număr de expoziții

29

Număr de reprezentații

188

Frecvența medie zilnică

Media zilnică = 0,51 activități
aprox. 1 activitate la fiecare 2 zile

8

Număr de proiecte – program minimal

35

Număr de proiecte suplimentare

89

9

Venituri proprii din activitatea de bază

198831,00 lei

10

Venituri proprii din sponsorizări

20000,00 lei

Nr.
Indicatori de performanță
crt.
1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri
– cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari
2

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

Anul 2019
5139212,00 lei : 3.500.000 pers =
1,748 lei/beneficiar
0 lei
Au fost depuse 2 proiecte
pentru sesiunea de finanțare
II/2019 a AFCN, însă nu au
obținut finanțare

3

Număr de activități educaționale

91

4

Număr de apariții media (fără comunicate de

324

presă)
5

Număr de beneficiari neplătitori

peste 3.500.000 de persoane pe
plan local, național și
internațional

6

Număr de beneficiari plătitori

943 plătitori – contract barter

7

Număr de expoziții

55

Număr de reprezentații

189

Frecvența medie zilnică

Media zilnică = 0,51 activități
aprox. 1 activitate la fiecare 2 zile

8

Număr de proiecte – program minimal

37

Număr de proiecte suplimentare

110

9

Venituri proprii din activitatea de bază

10

Venituri proprii din sponsorizări

Nr.
Indicatori de performanță
crt.
1 Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri
– cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari
2

Fonduri nerambursabile atrase (lei)

196543,00 lei
0,00 lei

Anul 2020
2414046 lei : 982.000 pers =
2,458 lei/beneficiar
44.032 lei
Parteneri în proiect finanțat de
către AFCN

3

Număr de activități educaționale

31

4

Număr de apariții media (fără comunicate de

108

presă)
5

Număr de beneficiari neplătitori

Peste 982.000 de persoane pe
plan local, național și
internațional

6

Număr de beneficiari plătitori

0

7

Număr de expoziții

5

Număr de reprezentații

34

Frecvența medie zilnică

Media zilnică = 6,15 activități
aprox. 1 activitate la fiecare 6 zile

8

Număr de proiecte – program minimal

37

Număr de proiecte suplimentare
9

Venituri proprii din activitatea de bază

58
109329,00 lei la data de
31.08.2020

Venituri proprii din sponsorizări

10

0,00 lei

Premiile obținute de cursanții, spectacolele și/sau artiștii instituției

2017
1. Premiul de participare - Clasa de Icoane pe sticlă Școala de la Laz la Concursul
Național ,,Rugămu-ne ție” – Curtea de Argeș
2. Mențiune – Adina Bunea (muzică ușoară) la Festivalul de interpretare a muzicii
ușoare ,,Art Oradea Festival” – Teatrul de Stat Oradea
3. Premiul Special – Clasa de instrumente de suflat la Concursul de muzică și poezie
religioasă ,,Credo” – Centrul Cultural ,,Iacob Mureșianu” Blaj
4. Premiul I – Andreea Moraru (muzică ușoară) la Festivalul Național de muzică
ușoară ,,Ritmuri în mileniul 3” – Berzasca, Jud. Caraș-Severin
5. Premiul III – Adelina Bunea (muzică ușoară) la Festivalul Național de muzică
ușoară ,,Ritmuri în mileniul 3” – Berzasca, Jud. Caraș-Severin
6. Premiul II – Alexandru Bărăștean (muzică vocală tradițională) la Festivalul
Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” – Ocna Mureș
7. Premiul III – Ana Maria Oltean (muzică ușoară) la Festivalul Internațional de
muzică ușoară ,,Muzica inimii mele” – Satu Mare

2018
1. Premiul I – Hăprian Silvia, Concursul de artă fotografică ,,Obiceiuri de iarnă”
Cluj-Napoca, 08-09.02.2018,
2. Premiu II – Boescu Daniel Elisiu, Concursul de artă fotografică ,,Obiceiuri de
iarnă” Cluj-Napoca, 08-09.02.2018,

3. Mențiune – Muntean Claudiu Ioan, Concursul de artă fotografică ,,Obiceiuri de
iarnă” Cluj-Napoca, 08-09.02.2018,
4. Premiul II – Felix Constantinescu, Festivalul Internațional de Interpretare
,,Prietenii muzicii – Pro Piano – România” Sibiu, 02-04.03.2018,
5. Premiul III – Suciu Alexandru, Festivalul Internațional de Interpretare ,,Prietenii
muzicii – Pro Piano – România” Sibiu, 02-04.03.2018,
6. Mențiune – Felix Constantinescu, Festivalul ,,Dell Arte” Tg. Mureș, 23.03.2018,
7. Premiul juriului – Suciu Alexandru, Festivalul ,,Dell Arte” Tg. Mureș,
23.03.2018,
8. Premiul II – Todor Cristina, Festivalul de folclor ,,Meleaguri Brâncușiene” Tg.
Jiu, 26-27.03.2018,
9. Mențiune – Rus Cătălin, Festivalul de folclor ,,Meleaguri Brâncușiene” Tg. Jiu,
26-27.03.2018,
10. Premiul I – Tomuș Gheorghe Andrei, Festivalul Național de Muzică și Dans
Batca, Drăgășani, 08.06.2018,
11. Premiul III – Balea Alex Nicolae, ,,Art Festival Brașov” Brașov, 08-09.06.2018,
12. Premiul II – Suciu Alexandru, ,,Art Festival Brașov” Brașov, 08-09.06.2018,
13. Premiul III – Felix Constantinescu, ,,Art Festival Brașov” Brașov, 08-09.06.2018,
14. Marele Premiul – Dobra Nadia, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la
moți, la munte” Câmpeni, 17-20.07.2018,
15. Premiul I – Rus Cătălin, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la
munte” Câmpeni, 17-20.07.2018,
16. Premiul III – Mărginean Roxana, Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la
moți, la munte” Câmpeni, 17-20.07.2018,
17. Premiul I – Dobra Nadia, Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de
Piatră” Abrud, 28.07.2018,
18. Premiul II – Rus Cătălin, Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de
Piatră” Abrud, 28.07.2018,

19. Marele Premiu – Felix Constantinescu, Festivalul Internațional ,,Capitala
muzicală” Sibiu, 01-02.09.2018,
20. Premiul I – Gan Darius, Festivalul-concurs Național de fotografie ,,Samoilă
Mârza” Galtiu, 15.09.2018,
21. Premiul II – Gan Darius, Festivalul-concurs Național de fotografie ,,Samoilă
Mârza” Galtiu, 15.09.2018,
22. Premiul II – Ana Maria Oltean, Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești”
Slatina, 23-25.09.2018,
23. Premiul III – Patricia Hațegan, Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești”
Slatina, 23-25.09.2018,
24. Premiul II – Alex Balea Nicolae, Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești”
Slatina, 23-25.09.2018,
25. Premiul I și Premiul de popularitate – Trupa ,,Minora Nemesis”, Festivalulconcurs ,,Arte și tradiții românești” Slatina, 23-25.09.2018,
26. Premiul III – Trupa ,,Trio sweet”, Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești”
Slatina, 23-25.09.2018,
27. Premiul I – Dobra Nadia, Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești” Slatina,
23-25.09.2018,
28. Premiul III – Bugneriu Mihai, Festivalul Național de Etnografie ,,Oameni și
datini” Brașov, 30.10.2018,
29. Premiul II – Oltean Ana Maria, Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii
și tineret Berzasca – Caraș Severin, 01-02.11.2018,
30. Mențiune – Maria Păcurar, Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii și
tineret Berzasca – Caraș Severin, 01-02.11.2018,
31. Premiul III – Cristiana Viorel, Festivalul Național de Muzică Ușoară pentru copii
și tineret Berzasca – Caraș Severin, 01-02.11.2018,

2019

1. Premiul II – Vesa Ștefan la ,,Seara Artelor’’ de la Cluj-Napoca, 07-08 februarie
2019,
2. Premiul III – Muntean Claudiu Ioan la ,,Seara Artelor’’ de la Cluj-Napoca, 07-08
februarie 2019,
3. Mențiune I – Decean Daniela Nicoleta la ,,Seara Artelor’’ de la Cluj-Napoca, 0708 februarie 2019,
4.

Mențiunea II – Barna Carmen la ,,Seara Artelor’’ de la Cluj-Napoca, 07-08
februarie 2019,

5. Mențiunea III – Barbu Alexandra Ștefana la ,,Seara Artelor’’ de la Cluj-Napoca,
07-08 februarie 2019,
6. Mențiune – Andrei Gheorghe Tomuș la Festivalul Național de Muzică Populară
,,Meleaguri Brâncușiene’’ de la Tg. Jiu, 15-17 martie 2019,
7. Premiul I – Mihai Roman la Festivalul-concurs de artă plastică ,,Hristos a Înviat’’
de la Giurgiu, 25 martie 2019,
8. Premiul II – Suciu Alexandru la Festivalul-concurs ,,Art Festival’’ de la Brașov,
07-08 iunie 2019,
9. Premiul II – Ana Maria Gligor la Festivalul Național de Folclor ,,Susu, sus, sus, la
moți, la munte’’ de la Câmpeni, 19 iulie 2019,
10. Premiul III – Roxana Mărginean la Festivalul Național de Folclor ,,Susu, sus, sus,
la moți, la munte’’ de la Câmpeni, 19 iulie 2019,
11. Premiul II – Balea Alex Nicolae la Festivalul Național de Folclor ,,Susu, sus, sus,
la moți, la munte’’ de la Câmpeni, 19 iulie 2019,
12. Premiul I – Andrei Todea la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara
de Piatră’’ de la Abrud, 30 iunie 2019, 19 iulie 2019,
13. Premiul I – Diana Izabela Marin la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți
în Țara de Piatră’’ de la Abrud, 30 iunie 2019,
14. Premiul II – Sebastian Șerban la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în
Țara de Piatră’’ de la Abrud, 30 iunie 2019,

15. Premiul III – Ana Maria Gligor la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți
în Țara de Piatră’’ de la Abrud, 30 iunie 2019,
16. Premiul III – Roxana Mărginean la Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți
în Țara de Piatră’’ de la Abrud, 30 iunie 2019,
17. Marele Premiu – Felix Constantinescu la Festivalul Internațional ,,Capitala
muzicală’’ de la Sibiu, 25-27 august 2019,
18. Premiul I – Bianca Nistor și Cezara Tulea la Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții
românești’’ de la Slatina, 18-19 septembrie 2019,
19. Premiul II – Sârb Romana la Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești’’ de la
Slatina, 18-19 septembrie 2019,
20. Premiul III – formația de dans modern la Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții
românești’’ de la Slatina, 18-19 septembrie 2019,
21. Premiul II – dans popular de fete la Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești’’
de la Slatina, 18-19 septembrie 2019,
22. Premiul III – dans popular mixt Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții românești’’ de
la Slatina, 18-19 septembrie 2019,
23. Marele Premiu – Maria Păcurar la Festivalul ,,Serbările toamnei’’ de la Galda de
Jos, 29 septembrie 2019,
24. Premiul III – Maria Păcurar la Festivalul Național de muzică ușoară pentru copii
și tineret ,,Ritmuri în mileniul 3’’ de la Berzasca (Caraș-Severin), 10-12 octombrie
2019,
25. Premiul III – Eliana Burde la Festivalul Național de muzică ușoară pentru copii și
tineret ,,Ritmuri în mileniul 3’’ de la Berzasca (Caraș-Severin), 10-12 octombrie
2019,
26. Marele Premiu – Cristina Todor la Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe
marginea ta’’ de la Ocna Mureș, 27 octombrie 2019,
27. Premiul I – Roxana Mărginean la Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe
marginea ta’’ de la Ocna Mureș, 27 octombrie 2019,

28. Premiul II – formația de fantezie coregrafică la Concursul Național ,,Fantezie în
pași de dans’’ de la Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2019,
29. Premiul III – formația de dans tematic la Concursul Național ,,Fantezie în pași de
dans’’ de la Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2019,
30. Premiul I – Cezara Tulea și Bianca Nistor, duet dans contemporan la Concursul
Național ,,Fantezie în pași de dans’’ de la Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2019,
31. Premiul I – Ana Șușman, solo fantezie coregrafică la Concursul Național
,,Fantezie în pași de dans’’ de la Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2019,
32. Premiul Special al Juriului pentru costumație – Ana Șușman la Concursul
Național ,,Fantezie în pași de dans’’ de la Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2019.

2020
1. Premiul III – Grupa de dansuri populare categ. 6-10 ani la Festivalul-concurs
interjudețean ,,Cântec și joc strămoșesc’’, Ocna Mureș, februarie 2020
2. Mențiune – Liana Stănescu la Concursul Național de Arte Plastice ,,Ion Irimescu’’,
Suceava, februarie 2020
3. Mențiune – Carmen Barna la Concursul Internațional de Fotografie ONYX (8285 de
lucrări din 67 de țări), Câmpina, martie 2020
4. Premiul III – Cristina Petruțiu la Concursul Național de Arte Plastice ,,Nicolae
Milord’’, Piatra Neamț, martie 2020
5. Premiul GOLDEN – Maria Raluca Imbre la Concursul de interpretare ,,Muzica ne
poate uni’’, Arad, aprilie 2020
6. Premiul de Excelență – Patricia Vodă la Concursul de interpretare vocală și
instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
7. Premiul I – Eliana Burde la Concursul de interpretare vocală și instrumentală ,,The
sound of music’’, Oradea, mai 2020
8. Premiul I – Georgiana Zbutea la Concursul de interpretare vocală și instrumentală ,,The
sound of music’’, Oradea, mai 2020

9. Premiul I – Diana Moțoc la Concursul de interpretare vocală și instrumentală ,,The
sound of music’’, Oradea, mai 2020
10. Premiul II – Maria Raluca Imbre la Concursul de interpretare vocală și instrumentală
,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
11. Premiul II – Ciama Isabela la Concursul de interpretare vocală și instrumentală ,,The
sound of music’’, Oradea, mai 2020
12. Premiul II - Roxana Sălcudean la Concursul de interpretare vocală și instrumentală
,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
13. Premiul II – Iris Lasc la Concursul de interpretare vocală și instrumentală ,,The sound
of music’’, Oradea, mai 2020
14. Premiul I – Alexandru Suciu (pian) la Concursul de interpretare vocală și
instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
15. Premiul I – Valeriu Ursu (pian) la Concursul de interpretare vocală și instrumentală
,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
16. Premiul I Absolut – Robert Loghin (orgă electronică) la Concursul de interpretare
vocală și instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
17. Premiul I – Dragoș Popa (orgă electronică) la Concursul de interpretare vocală și
instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
18. Premiul I – Alex Nicolae Balea (instrumente de suflat) la Concursul de interpretare
vocală și instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
19. Premiul de Excelență – Petrișor Rareș (chitară) la Concursul de interpretare vocală și
instrumentală ,,The sound of music’’, Oradea, mai 2020
20. Premiul de Excelență – Denis Samuel Teoc (pian) la Festivalul-concurs Euro
Regional de Muzică și Teatru ,,Lugoj Melos Fest’’, Lugoj, iunie 2020
21. Premiul I Absolut – Alexandru Suciu (pian) la la Festivalul-concurs Euro Regional de
Muzică și Teatru ,,Lugoj Melos Fest’’, Lugoj, iunie 2020
22. Premiul I – Roxana Ispas (pian) la la Festivalul-concurs Euro Regional de Muzică și
Teatru ,,Lugoj Melos Fest’’, Lugoj, iunie 2020

23. Premiul II – Maria Raluca Imbre (muzică ușoară) la Concursul Național de Tinere
Talente ,,Allegria’’ organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României,
august 2020

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea
obligațiilor asumate prin proiectul de management
1. Viziune
Cultura poate fi definită ca fiind întregul complex de caracteristici distinctive de
natură spirituală, materială, intelectuală și emoțională care caracterizează o societate sau
un grup social. Ea include nu numai artele și literatura, ci și moduri de viață, drepturi
fundamentale ale persoanei, sisteme de valori, tradiții, obiceiuri și credințe. Această
definiție, chiar dacă extrem de generoasă, privește cultura mai ales ca o caracteristică a
grupului, a colectivității, a societății, înăuntrul cărora se dezvoltă fiecare individ.
Patrimoniul Cultural Național reprezintă ansamblul resurselor moștenite,
identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, și care
reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate
în continuă evoluție. Patrimoniul Cultural Național cuprinde toate elementele rezultate
din interacțiunea dintre factorii umani și naturali, de-a lungul timpului.
Unitatea acestui domeniu și a subdomeniilor care îl alcătuiesc nu a fost
întotdeauna evidentă. Ea a devenit perceptibilă, pe plan mondial, doar în ultimele patru
decenii, constatându-se statistic faptul că măsurile luate în unul dintre subdomenii
interacționa cu celelalte. Astfel, este înțeles faptul că orice acțiune asupra uneia dintre
componentele patrimoniului are influențe asupra altor componente aflate în aceeași arie
geografică, indiferent dacă acestea sunt sau nu părți ale patrimoniului natural sau cultural,
ale patrimoniului material sau imaterial, ale patrimoniului mobil sau imobil.
Rolul educației artistice în formarea competențelor tinerilor pentru viață în secolul
XXI a fost recunoscut la nivel european. Organizațiile internaționale au arătat un interes
crescut în educația artistică în ultima perioadă de timp, de aici rezultând dezvoltări de
politici cheie. În anul 1995, Consiliul Euopei a lansat un proiect major ce se centrează pe
Cultură, Creativitate și Tineret. Acesta a examinat pregătirea existentă pentru educație
artistică în școlile statelor membrie, precum și implicarea artiștilor profesioniști și
disponibilitatea activităților extracurriculare.

UNESCO a fost o forță conducătoare în dezvoltarea inițiativelor de politică în
educație și cultură în ultima decadă. Încă din anul 1999, Directorul General al UNESCO a
făcut un apel la toți acționarii din domeniul educației artistice și culturale, pentru a face
ceea ce este necesar să se asigure că predarea artelor câștigă un loc special în educația
fiecărui copil, de la creșă până în ultimul an de școală. Acesta a fost urmat de o conferință
mondială la Lisabona, pentru a marca punctul cultimant al unei colaborări internaționale
de 5 ani între UNESCO și partenerii săi din domeniul educației artistice. Conferința a
afirmat nevoia de a stabili importanța educației artistice și culturale în toate societățile
(aprobarea dreptului omului la educație și participare culturală; dezvoltarea capacităților
individuale; îmbunătățirea calității educației și promovarea exprimării diversității
culturale). Mai mult decât atât, cadrul strategic al UE pentru cooperare în educație și
perfecționare în următoarea decadă accentuează clar importanța competențelor cheie
transversale, incluzând conștientizarea culturală și creativitatea.
În anul 2005, Consiliul Europei a lansat o Convenție Cadru asupra valorii
moștenirii culturale pentru societate, care a identificat nevoia țărilor europene de a păstra
resursele culturale, de a promova identitatea culturală, de a respecta diversitatea și de a
încuraja dialogul intercultural.
Așadar, viziunea strategică pe care o propunem nu este una nouă și este în raport
cu activitatea organizațiilor naționale și internaționale (UNESCO, Consiliul Europei,
Ministerul Culturii):
Centralitatea culturii în societatea inclusivă și bazată pe dezvoltare durabilă și
inteligentă pe care o construim pentru generațiile de azi și de mâine.
2. Misiune
Centrul de Cultură ,,Augustin Bena” își asumă misiunea de promovare, conservare și
valorificare a culturii și a artei naționale și universale, și de inițiere și implementare de
proiecte și programe culturale în domeniul educației artistice și culturale.
3. Obiective generale și specifice
Obiective generale
- oferirea de produse și servicii culturale ca elemente ale dezvoltării și regenerării
sociale a comunităților,

- promovarea unei abordări cu accent pe dezvoltarea creativității și inovării și
coerentă cu politicile culturale, sociale și nevoile pieții muncii.

Obiective specifice
- organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de
dezvoltare și afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în
domeniile cultural-artistice și recreativ-distractive,
- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor
culturale comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor
la viața culturală,
- oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau
de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul
de participare al cetățenilor la viața culturală,
- conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în
valoare a Patrimoniului Cultural imaterial,
- organizarea de cursuri teoretice și practice, necesare formării deprinderilor
artistice și a meșteșugurilor tradiționale,
- păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca
document cultural,
- dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin
diferite forme de exprimare artistică,
- promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca
marcă a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,
- perfecționarea metodică a activității așezămintelor culturale în domeniile de
activitate solicitate,
- realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru
integrarea în circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști
și publicarea lor în publicații și cărți de specialitate,
- dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, în cadrul cărora să fie
valorificate creațiile instituției la nivel județean, național și internațional.

Obiective specifice ale Managementului Resurselor Umane
- participarea personalului la cursuri de formare profesională,
- corelarea responsabilității personalului de conducere cu dimensiunea activităților
propuse, pentru eficientizarea actului managerial,
- evaluarea impactului ofertei culturale în spațiile proprii și în alte spații,
- asigurarea cadrului profesional necesar dezvoltării competențelor tehnice,
administrative și de cercetare pentru personalul de specialitate, în corelație cu specificul
instituției,
- utilizarea eficientă a întregului personal al instituției,
- asigurarea unui mediu de lucru motivant pentru colectivul de specialitate, tehnic
și administrativ din cadrul instituției.

Obiective specifice ale Managementului economico-financiar
- folosirea eficientă a subvenției din partea ordonatorului de credite,
- evaluarea veniturilor raportate la extinderea ofertei culturale,
- implementarea unei strategii financiare eficiente în vederea creșterii veniturilor
proprii, diversificarea surselor financiare,
- optimizarea costurilor per beneficiar,
- realizarea de estimări financiare reale cu privire la atragerea de noi surse de
finanțare pentru diversificarea activităților,
- atragerea de fonduri extrabugetare/accesare de fonduri nerambursabile în
vederea participării la programe, proiecte derulate de instituții, organizații interne și
internaționale în domeniul specific de activitate,
- planificarea realistă a costurilor solicitate de întreaga activitate a instituției și
repartizarea lor eficientă,
- optimizarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.
Obiective specifice ale Managementului administrativ
- actualizarea R.O.F. și a R.O.I.,

- actualizare și implementare SCIM,
- actualizare și implementare Cod de etică și integritate,
- raportarea actului administrativ, atât în spațiile de care dispune, precum și în alte
spații,
- utilizarea eficientă a dotărilor de care dispune instituția,
- asigurarea unei desfășurări optime și coerente a activității instituției prin
reglementarea acesteia în baza unor acte normative interne.

Obiective specifice ale Managementului de proiect
- stimularea consumului cultural prin realizarea unei oferte culturale valoroase,
- evaluarea permanentă a consumului cultural,
- realizarea unei oferte culturale diversificate pentru mai multe categorii de
beneficiari,
- asigurarea egalității tuturor utilizatorilor la accesul la informații și la
documentele necesare informării, educației permanente, petrecerii timpului liber și
dezvoltării personalității,
- optimizarea comunicării interne și externe.

Obiective specifice ale Managementului riscurilor
- identificarea riscurilor (riscuri interne sau externe; riscuri inerente: riscul de
reglementare, riscul legat de finanțare, riscul tehnologic, riscul legat de necesitățile
externe, riscul legat de pierderile semnificative, sau riscuri de control:riscul de eficiență,
riscul legat de ciclicitate, riscul legat de eficacitatea fluxurilor și/sau a canalelor, riscul
legat de procesarea informației, riscul privind parteneriatele, riscul legat de resursele
umane, riscul de fraudă),
- evaluarea riscurilor,
- controlul riscurilor,
- planificarea acțiunilor de diminuare a riscurilor și/sau a efectelor acestora,
- implementarea acțiunilor de diminuare a riscurilor,

- revizuirea și raportarea riscurilor.

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management
Prezenta strategie susține importanța, centralitatea sectorului culturii în peisajul
socio-economic contemporan și recunoaște astfel locul de drept pe care cultura trebuie să
îl ocupe alături de educație, sănătate și mediu în orice strategie integrată de dezvoltare.
Cadrul teoretic, principiile și orientările strategice generale care fundamentează
prezenta strategie pot fi sintetizate după cum urmează:
- dezvoltarea economică necesită stabilirea unui echilibru între nevoile de
dezvoltare durabilă, cele privind dezvoltarea umană și bunăstarea personală a cetățenilor
și prosperitatea socială, economică și culturală,
- unul dintre principalele obiective ale corelării valențelor sectorului culturii cu
strategiile de dezvoltare este acela de a contribui la bunăstarea colectivă și individuală a
cetățenilor și, pe cale de consecință, de a participa la crearea unei societăți coezive și
incluzive,
- cultura, ca toate celelalte sectoare socio-economice, trebuie la rândul său să
caute și să stabilească sinergii cu celelalte sectoare în scopul dezvoltării sale durabiile și
integrate,
- strategiile și politicile sociale, alături de cele culturale, trebuie să susțină
participarea agenților sociali la viața culturală, pentru a se putea asigura pluralismul și
diversitatea, elemente esențiale ale unei societăți democratice și care sunt de natură să
consolideze sentimentele de bunăstare și apartenență, determinând astfel o dezvoltare
coezivă și diminuarea fenomenelor de excluziune,
- satisfacerea drepturilor culturale este nu numai un drept fundamental al
cetățenilor, ci se declină prin asumarea de obligații și responsabilități la fiecare nivel de
decizie publică,
- strategiile și politicile publice trebuie să dezvolte și să susțină oportunitățile de
natură spirituală, creativă și materială pentru a permite democratizarea accesului și
participării la cultură și, astfel, îmbunătățirea standardelor și nivelului de trai al
cetățenilor.

Cultura reprezintă un domeniu strategic de investiții pe termen lung, cu efecte care
în timp se generalizează, pătrund și influențează majoritatea subsectoarelor socioeconomice.
Dezvoltarea sinergiilor între sectorul culturii și alte sectoare de activitate, precum
cel economic, educațional, al ocupării și protecției sociale reprezintă o necesitate.

Obiectivul strategic principal are în vedere extinderea și susținerea infrastructurii
culturale existente prin diversificarea ofertei culturale, cu scopul creșterii accesului
populației la informație, educație, cultură și coeziune socială.
Alte obiective strategice
- creșterea calității serviciilor culturale și îmbunătățirea accesului cetățenilor la
informația culturală,
- promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active,
- dezvoltarea creativității și inovării la toate nivelele de educație și formare,
- protejarea și valorificarea Patrimoniului Cultural Imaterial ca sursă identitară și
resursă pentru dezvoltare,
- educație artistică și culturală către un număr cât mai mare de beneficiari,
- promovarea incluziunii sociale prin intermediul dialogului intercultural,
- promovarea unor cursuri de formare/reconversie ocupațională către activități
economice creative, în special în mediul rural și în zonele defavorizate,
- promovarea turismului cultural de interes județean.

5. Strategie și plan de marketing
Datorită importanței sale socio-culturale deosebite, dar și a celei politicoeconomice, Patrimoniul Cultural trebuie să fie cunoscut și promovat în mod special, atât
în rândul populației Județului Alba, cât și în rândul turiștilor din țară și din afara ei. Pentru
a se realiza acest lucru în mod eficient, este necesar să se îndeplinească mai multe
condiții: studierea și înțelegerea patrimoniului cultural deținut, conservarea și protejarea
corespunzătoare a elementelor componente, dezvoltarea continuă a patrimoniului prin

încorporarea de noi valori cu importanță culturală deosebită, gestionarea patrimoniului,
crearea unui sistem de valorificare adecvată, gestionarea publicului și a celor interesați,
cooperarea cu diverse comunități culturale, dar și cu agenți economici sau organizații
publice sau private nonprofit interesate de dezvoltare culturală în sens larg.
Valorificarea patrimoniului cultural presupune, pe de o parte, buna conservare și
prezentare a acestuia și, pe de altă parte, amenajarea sa corespunzătoare astfel încât să
poată să își îndeplinească misiunea sa culturală, socială și educativă. Activitatea de
valorificare a patrimoniului are atât o componentă cultural-științifică, legată de analiza și
difuzarea informațiilor cu privire la semnificația patrimoniului cultural, cât și una
economică. Aceasta din urmă se referă la administrarea sa eficientă atât din punct de
vedere financiar, cât mai ales cultural. Pentru a se realiza acest lucru este vitală adoptarea
și urmărirea cu consecvență a unor politici de marketing corespunzătoare.
Printr-o activitate eficientă de management și marketing, proiectate și urmărite pe
termen lung, se poate realiza nu numai conservarea și păstrarea patrimoniului cultural, dar
și mai buna sa cunoaștere de către societate în ansamblu.
De asemenea, activitatea de marketing în sfera administrării patrimoniului cultural
este solicitată chiar de către societate, în general, de către cei interesați de cunoașterea lui
și de dezvoltare spirituală, în special. În prezent există o adevărată cerere pentru
patrimoniu, în creștere și în România, datorată unor interese de ordin cultural, dorinței de
cunoaștere a trecutului și de înțelegere a originilor socio-culturale și intelectuale, de
înțelegere a societății în care trăim, și chiar și nevoia de identitate. Pentru a satisface
această cerere în creștere, care este din ce în ce mai exigentă și mai bine informată, este
de asemenea nevoie de adoptarea unei politici de marketing.
Planul de marketing e structurat pe trei principii de bază:
- dezvoltarea culturală durabilă (conservarea, cercetarea și transmiterea
patrimoniului către generațiile următoare),
- servirea unui public cât mai larg,
- adaptarea la mediul extern și intern.
Datele și informațiile care trebuie monitorizate și găsite cele mai adecvate soluții
sunt:
- creșterea exigenței publicului,

- răspunderea în fața societății civile,
- educarea publicului,
- costurile în creștere,
- dezvoltarea competiției directe și indirecte.
Planul de marketing vizează organizarea și orientarea activității către societate în
general, precum și către obținerea de venituri proprii.
Deși majoritatea activităților de marketing desfășurate de instituție se canalizează
spre publicitate, contribuții foarte importante poate aduce marketingul și în proiectarea
unor campanii de relații publice, strângere de fonduri, atragerea de fonduri prin
parteneriate și/sau barter-e cu agenți economici, creșterea încasărilor din activități proprii.
Având în vedere diversitatea domeniilor culturale abordate de către instituție,
planul de marketing e structurat urmărind următoarele modele:
- modelul marshallian – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt
determinate de factori raționali și economici. Întotdeauna consumatorul se așteaptă să
primească o satisfacție cel puțin egală cu costurile implicate (tabere de creație, spectacole
și concerte cu bilete, cursuri în cadrul Școlii de arte și meșteșuguri),
- modelul pavlovian – are la bază teoria învățării și a reflexelor condiționate. Se
consideră că prin repetare și recompensă omul poate fi determinat să aibă același gen de
decizii și reacții la acțiunea anumitor stimuli (activitatea Orchestrei de Cameră, expoziții
de arte vizuale, magazin propriu, spectacole organizate cu ocazia sărbătorilor oficiale,
festivaluri și concursuri, zilele localităților),
- modelul veblenian – se bazează pe teoria consumului ostentativ, conform căreia
oamenii acționează nu atât pentru satisfacerea nevoilor, cât pentru a obține un anumit
statut și privilegiu (lansări de carte, CD-uri, spectacole și concerte difuzate pe posturi TV
cu acoperire națională, expoziții de arte vizuale, concerte ale Orchestrei de Cameră,
concerte ale Fanfarei, colocvii de etnografie și folclor),
- modelul apartenenței – presupune că deciziile și reacțiile consumatorilor sunt
determinate de sentimentul de apartenență manifestat față de un produs sau serviciu
cultural (festivaluri cu tradiție, spectacole și concerte anuale).

Alegerea tipului de consumator pentru fiecare proiect sau program în parte se va
face prin analizarea următoarelor aspecte:
- apariția și exprimarea nevoii și/sau a dorinței – înțelegerea nevoilor și a
dorințelor care l-ar mobiliza pe consumator. Factorii care stârnesc interesul pot fi foarte
variați, atât interni (sentimente, curiozități), cât și externi (personali – prieteni, colegi, sau
impersonali – articole în ziar, campanii publicitare),
- strângerea de informații din diferite surse: mass-media, agenții de publicitate,
parteneri, prieteni și colegi,
- formularea și evaluarea tipului de consumator, după modelele mai sus
prezentate,
- alegerea variantei de campanie de publicitate,
- punerea în aplicare a deciziilor,
- evaluarea rezultatelor.

6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management

2017
6.1. Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural imaterial,
6.2. Educație artistică și culturală,
6.3. Sărbători oficiale în România,
6.4. Artele spectacolului,
6.5. Arte vizuale,
6.6. Diversitate și multiculturalitate,
6.7. Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională,
6.8. Editura și Casa de discuri ,, Augustin Bena”.

2018
6.1. Programul ,,Cultură pentru Cultură”

6.2. Programul ,,Ziua Națională a României”
6.3. Programul ,,Branding – Augustin Bena”
6.4. Programul ,,Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului
Cultural material și imaterial”
6.5. Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
6.6. Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
6.7. Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
6.8. Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
6.9. Programul ,,Schimburi culturale”
6.10. Programul ,,Identități etnoculturale”
6.11. Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și educative”
6.12. Programul ,,Promovarea turismului cultural”

2019
6.1. Programul ,,Cultură pentru Cultură”
6.2. Programul ,,Ziua Națională a României”
6.3. Programul ,,Branding – Augustin Bena”
6.4. Programul ,,Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului
Cultural material și imaterial”
6.5. Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
6.6. Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
6.7. Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
6.8. Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
6.9. Programul ,,Schimburi culturale”
6.10. Programul ,,Identități etnoculturale”
6.11. Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și educative”
6.12. Programul ,,Promovarea turismului cultural”

2020
6.1. Programul ,,Cultură pentru Cultură”
6.2. Programul ,,Ziua Națională a României”
6.3. Programul ,,Branding – Augustin Bena”
6.4. Programul ,,Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului
Cultural material și imaterial”
6.5. Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
6.6. Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
6.7. Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
6.8. Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
6.9. Programul ,,Schimburi culturale”
6.10. Programul ,,Identități etnoculturale”
6.11. Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și educative”
6.12. Programul ,,Promovarea turismului cultural”

7. Proiecte din cadrul programelor

2017
Programul – Promovarea, conservarea,
Patrimoniului Cultural material și imaterial

cercetarea

și

valorificarea

- Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor
- Statu' la vase în lunea Paștelui
- Datini străbune pe Secașe
- Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” (reinventat)
- Târgul de Fete de pe Muntele Găina
- Târgul de Fete de la Blaj (Veselie de Ispas la Blaj) și Serbările Libertății
- Ziua lemnarului
- Concert de Colinde la Alba Iulia

- Festivalul Românilor de Pretutindeni (include proiectele Colocviile Naționale de
Etnografie și Folclor, Gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba, Arte și meșteșuguri
pentru toți)
Programul – Educație artistică și culturală
- Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni
- Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud
- Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș
- Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia
- Festivalul Național de Folclor ,, Felician Fărcașiu” Sebeș
- Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”
- Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba Classic Music”
- Festivalul Internațional de Dans ,,Alba Dance”
- Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena”
- Expoziții de arte plastice în Județul Alba
Programul – Sărbători oficiale în România
- Ziua Națională a României – 1 decembrie
- Ziua Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie
- Sărbătoarea Etniei Romilor din România - 08 aprilie
- Ziua Națională a Portului Tradițional din România - a doua duminică a lunii mai,
- Ziua Națională a Independenței și Ziua Europei – 09-10 mai
- Ziua Imnului Național al României (Festival de Fanfare) - 29 iulie
Programul – Artele spectacolului
- Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba
- Blaj aLive
- Toamna Cugireană
- Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran”
- Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba
Programul – Arte vizuale
- Festivalul Internațional de Film Etnografic (FIFE)
- Tabăra Internațională de arte plastice InterArt
- Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud

- Concursul Internațional de Sgraffito
- Concursul Internațional de Machete de Afișe ,,Alba Maris”
- Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”
Programul – Diversitate și multiculturalitate
- Festivalul Internațional de Folclor Aiud
- Ziua culturii maghiare de la Mirăslău
- Ziua culturii maghiare de la Unirea
- Festivalul Minorităților Naționale din România
Programul – Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională
- Județul Alba în țară și în lume
- Turneu Internațional de Pricesne
- Turneu Internațional de Colinde tradiționale din Județul Alba
Programul – Editura și Casa de discuri ,,Augustin Bena”
- Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate
- Partituri muzicale
- Albume de artă
- Antologie de Folclor a Județului Alba
- Spectacole și concerte Live (CD și/sau DVD)

2018
Programul ,,Cultură pentru Cultură”
- Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” - proiect unic în Europa
Programul ,,Ziua Națională a României”
- Ziua Națională a României
Programul ,,Branding – Augustin Bena”
- Festivalul Cultural ,,Augustin Bena"
Programul

,,Promovarea,

conservarea,

Patrimoniului Cultural material și imaterial”

cercetarea

și

valorificarea

- Expozițiile etnografice din Județul Alba
- Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba
- Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor
- Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor populare și a costumelor tradiționale
românești
- Transalpina de Apuseni - studiu de etnografie și folclor privind zona Aiud - Bucium
Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
- Târgul de Fete de pe Muntele Găina
- Statu' la vase în lunea Paștelui Șugag
- Ziua Lemnarului de la Horea
- Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia
- Toamna Cugireană
Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
- Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni
- Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud
- Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș
- Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu” Sebeș
- Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și Jidvei
Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
- De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți
Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
- Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran” Zlatna
- Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch"
- Jazz in the Palace
- Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”
- Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba
- Blaj aLive
- Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba
- Concert de Colinde la Palat
- Tabăra Națională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”
Programul ,,Schimburi culturale”

- Județul Alba în țară și în lume
- Centrul de Excelență în Fotografie
- Festivalul Internațional de Film Etnografic
Programul ,,Identități etnoculturale”
- Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău
- Ziua Culturii Maghiare de la Unirea
- Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)
- Ziua Minorităților Naționale din România
- Lăutari de ieri și de azi
Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și
educative”
- Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
Programul ,,Promovarea turismului cultural”
- Târgul de Turism Rural de la Albac

2019
Programul ,,Cultură pentru Cultură”
- Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” - proiect unic în Europa
Programul ,,Ziua Națională a României”
- Ziua Națională a României
Programul ,,Branding – Augustin Bena”
- Festivalul Cultural ,,Augustin Bena"
Programul

,,Promovarea,

conservarea,

Patrimoniului Cultural material și imaterial”

cercetarea

și

valorificarea

- Expozițiile etnografice din Județul Alba
- Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba
- Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor, muzicii populare și a costumelor
tradiționale românești
- Transalpina de Apuseni - studiu de etnografie și folclor privind zona Aiud - Bucium
Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
- Târgul de Fete de pe Muntele Găina
- Statu' la vase în lunea Paștelui Șugag
- Ziua Lemnarului de la Horea
- Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia
Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
- Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni
- Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud
- Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș
- Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu” Sebeș
- Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și Jidvei
Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
- De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți
Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
- Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran” Zlatna
- Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch"
- Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”
- Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba
- Blaj aLive
- Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba
- Tabăra Națională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”
Programul ,,Schimburi culturale”
- Județul Alba în țară și în lume
- Centrul de Excelență în Fotografie
Programul ,,Identități etnoculturale”

- Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău
- Ziua Culturii Maghiare de la Unirea
- Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)
- Ziua Minorităților Naționale din România
- Lăutari de ieri și de azi
Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și
educative”
- Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
Programul ,,Promovarea turismului cultural”
- Târgul de Turism Rural de la Albac

2020
Programul ,,Cultură pentru Cultură”
- Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” - proiect unic în Europa
Programul ,,Ziua Națională a României”
- Ziua Națională a României
Programul ,,Branding – Augustin Bena”
- Festivalul Cultural ,,Augustin Bena"
Programul

,,Promovarea,

conservarea,

cercetarea

și

valorificarea

Patrimoniului Cultural material și imaterial”
- Expozițiile etnografice din Județul Alba
- Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba
- Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor, muzicii populare și a costumelor
tradiționale românești
Programul ,,Sărbători tradiționale în Județul Alba”
- Târgul de Fete de pe Muntele Găina

- Statu' la vase în lunea Paștelui Șugag
- Ziua Lemnarului de la Horea
- Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia
Programul ,,Festivaluri și concursuri de folclor”
- Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni
- Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud
- Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș
- Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu” Sebeș
- Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia și Jidvei
Programul ,,Formarea deprinderilor cultural-artistice”
- Școala de arte și meșteșuguri ,,Augustin Bena”
Programul ,,Dezvoltarea culturii contemporane și tradiționale”
- Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran” Zlatna
- Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch"
- Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”
- Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba
- Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba
Programul ,,Schimburi culturale”
- Județul Alba în țară și în lume
- Centrul de Excelență în Fotografie
Programul ,,Identități etnoculturale”
- Ziua Culturii Maghiare de la Mirăslău
- Ziua Culturii Maghiare de la Unirea
- Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)
- Ziua Minorităților Naționale din România
Programul ,,Promovarea produselor și serviciilor cultural-artistice și
educative”
- Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
- Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”

- Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”
Programul ,,Promovarea turismului cultural”
- Târgul de Turism Rural de la Albac
8. Alte evenimente, activități specifice instituției,
planificate pentru perioada de management
- Participări la concursuri naționale și internaționale de arte plastice și muzică
- Participări la evenimente de promovare a Județului Alba pe plan național și internațional
- Implementarea de proiecte în parteneriat cu instituții de specialitate din țară și de peste
hotare
- Participarea la emisiuni radio și tv de promovare a potențialului cultural-artistic, de
promovare a Patrimoniului Cultural material și imaterial și de promovare a turismului
cultural din Județul Alba
- Depunerea de proiecte cultural-artistice și educaționale în vederea atragerii de fonduri
nerambursabile
- Atragerea de parteneri și sponsori în vederea implementării proiectelor propuse în cele
mai bune condiții
- Semnarea de parteneriate strategice la nivel național și internațional, cu instituții de
prestigiu, cu scopul promovării imaginii instituției și poziționării acesteia pe primele
locuri la nivel national
- Organizarea de cursuri de formare profesională în domeniile artelor plastice și muzicii
- Organizarea de tabere de creație la Casa Artelor din Deal
- Organizarea de activități de educație artistică și culturală la sediul instituției și în
grădinițele/școlile Județului Alba
- Organizarea și participarea la evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri.

F. Previzionarea evoluției economic-financiare a instituției, cu o estimare a
resurselor financiare c ear trebui alocate de către autoritate, precum și a
veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse

1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare
Denumire indicatori

Programat

Total venituri

6.066.000,00 lei

Subvenție autoritate

5.870.000,00 lei

Venituri proprii

196.000,00 lei

Bugetul de cheltuieli
Denumire indicatori

Programat

Total cheltuieli

6.066.000,00 lei

Cheltuieli de personal

3.398.000,00 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

2.575.000,00 lei

Cheltuieli de capital

66.000,00 lei

Sume aferente persoanelor cu handicap

27.000,00 lei

neîncadrate

2. Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă de management
Numărul estimat de beneficiari direcți și indirecți pentru următoarea perioadă de
management este de peste 3.000.000 de persoane (număr total de beneficiari, în urma
realizării activităților propuse în cadrul proiectelor și programelor, precum și în urma
promovării/mediatizării acestora pe plan local, național și internațional).

3. Analiza programului minimal realizat

2017

Nr.
crt.

Denumirea activității

Rezultate și indicatori de
performanță

Buget
alocat

Buget
cheltuit

5.000 lei

4.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 4.400 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea unui proiect care
în acest an a reunit cel mai mare
număr de perechi de tineri
implicați direct – 18 perechi de
tineri recent căsătoriți.

1

Statu' la vase în lunea
Paștelui

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea acestora în
programul artistic (ansamblul de
dansuri din cadrul instituției,
soliștii vocali ai ansamblului
folkloric);
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
repertoriultradițional abordat, prin
costumele purtate de către artiști
și prin suitele de dansuri
tradiționale prezentate,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui obicei tradițional care aduce
laolaltă comunitatea locală și
pune în prim plan tinerii căsătoriți.

- atingerea unui număr de cel
puțin 100.000 de beneficiari
direcți și indirecți ai proiectului,
prin campaniile de promovare și
de publicitate, precum și prin
preluarea etapei finale de către
Televiziunea Națională, Inedit Tv
și Favorit Tv.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea și mediatizarea
proiectului în cele mai bune
condiții, precum și colaborarea
direct cu peste 30 de U.A.T. din
Județul Alba.

2

Festivalul de tradiții și
obiceiuri ,,Cultură
pentru Cultură”

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor directă în
concursul-festival organizat.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
immaterial
prin
implementarea proiectului, scopul
și obiectivele acestuia referinduse în principal la promovarea,
conservarea
și
valorificarea
Patrimoniului Cultural material și
immaterial din Județul Alba
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea a 5
evenimente majore în Județul
Alba (4 etape zonale și o etapă
finală în Alba Iulia) de promovare,
conservare și valorificare a
Patrimoniului Cultural Național,
prin implicarea directă atât a
generației tinere, cât și a
persoanelor de vârsta a treia.

250.000 lei

245.850 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 80.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participarea
direct
la
evenimentele organizate și buna
implementare a campaniilor de
promovare.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu instituții și artiști
din diferite zone ale țării, dar și cu
U.A.T. din Județul Alba.

3

Festivalul Cetăților
Dacice

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea direct în
realizarea programului artistic.

97.000 lei

96.933 lei

67.000 lei

66.870 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unui program artistic cu
artiști li ansambluri folclorice din
Județul Alba.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui
proiect
special,
de
reconstituire istorică, organizarea
unui concurs de istorie cu
participarea tinerilor din școlile
Județului Alba, organizarea unei
expoziții
foto
inedite,
cu
instantanee realizate la cetățile
dacice din județ.
- atingerea unui număr de cel
puțin 40.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă și promovare a
proiectului pe plan local și
național

4

Târgul de Fete de pe
Muntele Găina

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu 4 consilii județene
învecinate și cu artiști din zone
diferite ale țării,
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului – trupe și
ansambluri de tineri invitate în

desfășurarea programului artistic
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unui târg al meșterilor
tradiționali din județul Alba și din
județele învecinate, realizarea
unui program artistic de muzică
tradițională
românească
cu
invitați
din
diverse
zone
etnofolclorice ale țării
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
delimitarea foarte precisă a
spațiilor
de
desfășurare
a
activităților (accesul auto, zona de
campare, zona de food court,
zona de meșteri tradiționali și
zona de spectacol).
- atingerea unui număr de cel
puțin 3.500 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare
direct
și
prin
promovarea proiectului pe plan
local și national.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu artiști din zone
diferite ale țării,

5

Ziua Lemnarului

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului – trupe și
ansambluri de tineri invitate în
desfășurarea programului artistic
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unui târg al meșterilor
tradiționali din județul Alba și din
județele învecinate, realizarea
unui program artistic de muzică
tradițională
românească
cu
invitați
din
diverse
zone
etnofolclorice ale județului Alba și

15.000 lei

15.000 lei

ale țării
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
delimitarea foarte precisă a
spațiilor
de
desfășurare
a
activităților (accesul auto, zona de
food court, zona de meșteri
tradiționali și zona de spectacol).
- atingerea unui număr de cel
puțin 65.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare
directă
și
prin
promovarea proiectului pe plan
local și național.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu artiști din zone
diferite ale țării,

6

Târgul Național de
Turism Rural

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului – trupe și
ansambluri de tineri invitate în
desfășurarea programului artistic,
organizarea unui concurs de
vânătoare fără arme pentru tineri
și organizarea unui concurs de
interpretare la tulnic.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unui târg al meșterilor
tradiționali din județul Alba și din
județele învecinate, realizarea
unui program artistic de muzică
tradițională
românească
cu
invitați
din
diverse
zone
etnofolclorice ale județului Alba și
ale țării, organizarea primului
concurs de interpretare la tulnic,
promovarea zonelor turistice din
județul Alba.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea

97.000 lei

96.890 lei

unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
delimitarea foarte precisă a
spațiilor
de
desfășurare
a
activităților (accesul auto, zona de
campare, zona de food court,
zona de meșteri tradiționali și
zona de spectacol).
- atingerea unui număr de cel
puțin 25.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare
direct
și
prin
promovarea proiectului pe plan
local și național.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu specialiști din
domeniul respective, de pe plan
local, național și internațional

7

Colocviile Naționale de
Etnografie și Folclor

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
participarea tinerilor de la Liceul
de Arte ,,Regina Maria,, din Alba
Iulia și de la Universitatea 1
Decembrie 1918 din Alba Iulia, la
colocviile de etnografie și folclor
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unei expoziții de
Icoane tradiționale pe sticlă din
județul
Alba,
publicarea
și
distribuirea a 4 cărți (realizate sub
egida editurii proprii) și susținerea
unui recital de muzică vocală
tradițională cu grupuri din Județul
Alba.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat,
publicarea și distribuirea gratuită
a 4 cărți de specialitate

15.000 lei

10.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 200.000 de beneficiari
direcți și indirecți ai proiectului,
prin participare direct și prin
promovarea proiectului pe plan
local și national, pe postul TVR 1
–
emisiunea
TEZAUR
FOLCLORIC
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu specialiști din
domeniile respective, precum și
prin colaborarea cu echipa
Televiziunii Naționale – postul
TVR 1, emisiunea TEZAUR
FOLCLORIC.

8

Gala Tezaurelor Umane
Vii

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin participarea directă la
proiectul respectiv, în calitate de
cursanți, păstrători și continuatori
ai tradițiilor din județul Alba.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea
Galei
Tezaurelor
Umane Vii din Județul Alba și
promovarea acesteia pe plan
national și international, în
colaborare
cu
Televiziunea
Națională – emisiunea Tezaur
Folcloric.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
difuzarea acestuia în cadrul
emisiunii Tezaur Folcloric (TVR
1).

5.000 lei

4.200 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 70.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă la concert,
difuzarea
live
pe
plan
international (facebook) și prin
promovarea proiectului pe plan
local și național.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu artiști consacrați,
din diferite zone ale țării
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin participarea directă la
proiectul respectiv, în calitate de
tineri interpreți.

9

Concert de Colinde la
Alba Iulia

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unui concert de colinde
tradiționale
și
promovarea
acestuia de plan național.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
invitarea Ansamblului de muzică
tradițională ICOANE a Academiei
de Muzică ,,Gheorghe Dima,, din
Cluj-Napoca,
ansamblu
coordonat de prof. univ. dr. Ioan
Bocșa care a prezentat în cadrul
spectacolului și o component de
educație artistică și culturală
referitoare la colind în special și la
muzica tradițională în general.

50.000 lei

49.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 2.500 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea proiectului în bune
condiții,
implicarea
diferitelor
servicii și compartimente din
instituție în realizarea proiectului;

10

Arte și meșteșuguri
pentru toți

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin participarea acestora la
desfășurarea programului artistic;

4.000 lei

2.180 lei

15.000 lei

15.000 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implicarea claselor de muzică
vocală tradițională și dansuri
populare românești, precum și a
membrilor orchestrei Ansamblului
Folcloric al Județului Alba
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
eveniment
- atingerea unui număr de cel
puțin 5.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă și promovare a
proiectului pe plan local și
național

11

Festivalul Național de
Folclor ,,Sus, sus, sus,
la moți, la munte”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu tineri interpreți de
folclor și instituții de profil din
diferite zone ale țării,
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
concurs de interpretare a muzicii
vocale
tradiționale
adresat
tinerilor cu vârsta între 15-32 de
ani,
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin

implementarea unui proiect de
promovarea,
conservare
și
valorificare a acestuia – Festival
Național de Folclor și concurs de
interpretare a muzicii tradiționale
românești
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel profesional ridicat
- atingerea unui număr de cel
puțin 50.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare direct, promovarea
proiectului pe plan local și
national
și
difuzarea
evenimentului pe postul national
TVR 3.

12

Festivalul Național de
Folclor ,,Inimi fierbinți
în țara de piatră”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu tineri interpreți de
folclor și instituții de profil din
diferite zone ale țării, prin
colaborarea cu echipa Televiziunii
Naționale TVR 3 și prin
colaborarea
cu
partenerul
CupruMin
SA,
companie
recunoscută pe plan internațional.
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
concurs de interpretare a muzicii
vocale
tradiționale
adresat
tinerilor cu vârsta între 15-32 de
ani,
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unui proiect de
promovarea,
conservare
și
valorificare a acestuia – Festival
Național de Folclor și concurs de
interpretare a muzicii tradiționale
românești, precum și organizarea
unui târg al meșterilor tradiționali

10.000 lei

10.000 lei

din Județul Alba.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel profesional ridicat.
- atingerea unui număr de cel
puțin 50.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă, promovarea
proiectului pe plan local și
national
și
difuzarea
evenimentului pe postul national
TVR 3.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu tineri interpreți de
folclor și instituții de profil din
diferite zone ale țării, prin
colaborarea cu echipa Televiziunii
Naționale TVR 3

13

Festivalul Național de
Folclor ,,Mureș, pe
marginea ta”

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
concurs de interpretare a muzicii
vocale
tradiționale
adresat
tinerilor cu vârsta între 15-32 de
ani,
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unui proiect de
promovarea,
conservare
și
valorificare a acestuia – Festival
Național de Folclor și concurs de
interpretare a muzicii tradiționale
românești.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel profesional ridicat.

15.000 lei

11.950 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 1.200.000 de beneficiari
direcți și indirecți ai proiectului,
prin
participare
directă,
promovarea proiectului pe plan
local și national și difuzarea
evenimentului pe postul national
TVR 1 – 6 emisiuni TEZAUR
FOLCLORIC.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu tineri interpreți de
folclor și instituții de profil din
diferite zone ale țării, prin
colaborarea cu echipa Televiziunii
Naționale TVR 1.

14

Festivalul Național de
Folclor ,,Strugurele de
Aur”

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
concurs de interpretare a muzicii
vocale
tradiționale
adresat
tinerilor cu vârsta între 15-32 de
ani și recitaluri de muzică
populară susținute de interpreți
tineri.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unui proiect de
promovarea,
conservare
și
valorificare a acestuia – Festival
Național de Folclor și concurs de
interpretare a muzicii tradiționale
românești.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel profesional ridicat.

120.000 lei

120.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 50.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă, promovarea
proiectului pe plan local și
national
și
difuzarea
evenimentului pe postul national
TVR 3
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu tineri interpreți de
folclor și instituții de profil din
diferite zone ale țării, prin
colaborarea cu echipa Televiziunii
Naționale TVR 3.

15

Festivalul Național de
Folclor ,, Felician
Fărcașiu”

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
concurs de interpretare a muzicii
vocale
tradiționale
adresat
tinerilor cu vârsta între 15-32 de
ani și recitaluri de muzică
populară susținute de interpreți
tineri.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unui proiect de
promovarea,
conservare
și
valorificare a acestuia – Festival
Național de Folclor și concurs de
interpretare a muzicii tradiționale
românești.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel profesional ridicat.

10.000 lei

10.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 65.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participarea direct și promovarea
evenimentului pe plan national.

16

Festivalul Național de
Jazz ,,Alba Jazz”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu manageri și artiști
cu activitate pe plan internațional.
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea direct în
desfășurarea programului artistic

50.000 lei

50.000 lei

77.000 lei

76.040 lei

educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
program artistic cu invitați de
renume, care abordează diferite
de stiluri de muzică Jazz, astfel
încât publicul să fie atras de
proiect
- atingerea unui număr de cel
puțin 55.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participarea
directă
și
promovarea evenimentului pe
plan national.

17

Festivalul Național de
Muzică Folk ,,Ziua de
Mâine”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu manageri și artiști
cu activitate pe plan internațional.
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea direct în
desfășurarea programului artistic
și organizarea concursului de
muzică folk
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
program artistic cu invitați de
renume și participarea tinerilor la
sesiunile de autografe alături de
artiștii invitați în concert

- atingerea
puțin 5.000
și indirecți
participare
promovarea
local.

18

Taberele de creație
artistică ,,Augustin
Bena”

unui număr de cel
de beneficiari direcți
ai proiectului, prin
directă
și
prin
proiectului pe plan

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu instituțiile de
învățământ din Județul Alba
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
participarea în special a tinerilor
la taberele de creație

10.000 lei

10.000 lei

3.000 lei

0 lei

educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor,
prin
impslementarea unui proiect de
educație artistică și culturală și
dezvoltarea aptitudinilor artistice
într-un cadru degajat, relaxant
- atingerea unui număr de cel
puțin 950 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului până în
prezent,

19

Salonul de Primăvară a
artiștilor plastici din
Județul Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea și mediatizarea
proiectului în cele mai bune
condiții, precum și colaborarea cu
școlile de arte din Caraș-Severin,
Mureș și Cluj;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin expunerea lucrărilor
acestora;
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
proiectului cultural în cadrul unui
obiectiv touristic impresionant –
Castelul SÂNCRAI.

- atingerea unui număr de cel puțin
1.500 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului,
prin
participarea
directă
și
prin
promovarea proiectului pe plan local,

20

Salonul de Vară a
artiștilor plastici din
Județul Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea unui proiect de
colaborare cu școlile de arte din
Tg. Mureș și Cluj-Napoca

3.000 lei

700 lei

3.000 lei

3.000 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă a
acestora în realizarea proiectului
(expoziție realizată de tineri
artiști);
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin organizarea
regulată a unor expoziții de arte
plastice și implicarea direct a
tinerilor în realizarea acestora
- atingerea unui număr de cel puțin
10.000 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului,
prin
participarea
directă
și
prin
promovarea proiectului pe plan local,

21

Salonul de Toamnă a
artiștilor plastici din
Județul Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea unui proiect de
colaborare cu Uniunea Artiștilor
Plastici din România
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin participarea elevilor de
la clasele de arte plastic din
cadrul Liceului de Arte ,,Regina
Maria,, din Alba Iulia la vernisajul
expoziției
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin organizarea
regulată a unor expoziții de arte
plastic și implicarea direct a
tinerilor în realizarea acestora

- atingerea unui număr de cel puțin
1.500 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului,
prin
participarea
directă
și
prin
promovarea proiectului pe plan local,

22

Salonul de Iarnă a
artiștilor plastici din
Județul Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea unui proiect de
colaborare cu Uniunea Artiștilor
Plastici din România – Filiala Alba
Iulia

3.000 lei

760 lei

10.000 lei

0 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin participarea elevilor de
la clasele de arte plastice din
cadrul Liceului de Arte ,,Regina
Maria,, din Alba Iulia la vernisajul
expoziției
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin organizarea
regulată a unor expoziții de arte
plastic și implicarea direct a
tinerilor în realizarea acestora

23

Conferința Națională a
Artiștilor Interpreți de
Folclor Muzical din
România

Proiect la care partenerul
principal – Uniunea Artiștilor
Interpreți de Folclor Muical
din România a solicitat
neimplementarea acestuia,
renunțarea la el, din motive de
nedisponibilitate a artiștilor
uniunii.

- atingerea unui număr de cel puțin
2.000 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului,
prin
participarea
directă
și
prin
promovarea proiectului pe plan local,

24

Apollo – Festivalul
Internațional de Teatru
de Tineret, ed. a IV-a

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea
proiectului
în
colaborare cu trupe de teatru de
tineret din 7 țări

9.000 lei

9.000 lei

229.000 lei

228.900 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului, fiind
vorba
despre
un
festival
international de teatru de tineret
z
- atingerea unui număr de cel
puțin 1.200.000 de beneficiari
direcți și indirecți ai proiectului,
prin participare directă, prin
difuzarea live a manifestărilor
organizate (peste 120.000 de
vizualizări), prin difuzarea pe TVR
1 a 4 emisiuni TEZAUR
FOLCLORIC
cu
concertele
organizate și prin promovarea
proiectului pe plan local și
național.

25

Ziua Națională a
României

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu artiști de renume
din zone diferite ale țării și
colaborarea cu echipa TEZAUR
FOLCLORIC
a
Televiziunii
Naționale,
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea
proiectului
–
includerea tinerilor din Județul
Alba în programul artistic și în
concertele televizate.
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea
unor
manifestări
preluate
și
difuzate
de

Televiziunea Națională – TVR 1,
în cadrul emisiunii TEZAUR
FOLCLORIC,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare și
valorificare
a
Patrimoniului
Cultural material și imaterial la un
nivel
profesional
ridicat
și
promovarea manifestărilor pe
postul național TVR 1
- atingerea unui număr de cel
puțin 1.500 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă și promovare a
proiectului pe plan local și
național
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu 20 de artiști
fotografi din județul Alba și din
țară,

26

Ziua Artei Fotografice
în România

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului (artiști
fotografi tineri)
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
realizarea unei expoziții de artă
foto la Castelul Sâncrai din Aiud.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare a unei
arte – arta foto - care prezintă
interes pentru un public tot mai
numeros.

1.000 lei

0 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 3400 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea proiectului în bune
condiții,
implicarea
diferitelor
servicii și compartimente din
instituție în realizarea proiectului,
valoarea cheltuielilor fiind zero
datorită partenerilor atrași;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor în
desfășurarea programului artistic;

27

Ziua Unirii
Principatelor Române

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material
şi
imaterial
prin
prezentarea unui program artistic
de muzică vocală și instrumentală
tradițională, în costume autentice
românești; aducerea în fața
publicului a unor păstrători de
tradiții și obiceiuri nealterate, din
comunitățile județului Alba.

1.000 lei

0 lei

10.000 lei

9.890 lei

educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin prezențarea în
spectacol
a
unor
costume
tradiționale din diferitele zone
etnofolclorice ale județului Alba,
nu doar costume alb-negru,
începerea programului la ora
stabilită, prezentarea unui scurt
film documentar cu privire la
Unirea Principatelor Române din
1859.
- atingerea unui număr de cel
puțin 6800 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

28

Ziua Internațională a
Francofoniei

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea proiectului în cele
mai bune condiții, implicarea
diferitelor
servicii
și
compartimente din instituție în
realizarea proiectului;

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor în
programul artistic;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
implicarea Ansamblului Folcloric
al Județului Alba cu un repertoriu
muzical special aranjat pentru
acest eveniment,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
eveniment de
înaltă
ținută
artistică
și abordarea
unui
repertoriu special – compozitori
români cu activitate susținută în
Franța și compozitori francezi.
- atingerea unui număr de cel
puțin 3.500 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea unui proiect de
promovare a obiceiurilor și
tradițiilor minorităților naționale
din județul Alba,

29

Sărbătoarea Etniei
Romilor din România

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea acestora în
programul artistic (ansambluri de
dansuri);
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
al
Minorităților
Naționale
din
România (portul lor tradițional,
obiceiurile și tradițiile, repertoriul
muzical),
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare a
diversității culturale, a unei
minorități naționale.

5.000 lei

5.000 lei

- atingerea unui număr de cel
puțin 30.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului până în
prezent,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea și mediatizarea
proiectului în cele mai bune
condiții, precum și colaborarea
direct cu 8 școli și licee din
Municipiul Alba Iulia;

30

Ziua Națională a
Portului Tradițional din
România

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor în
programul artistic prezentat;

8.000 lei

6.550 lei

1.000 lei

1.000 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
costumele tradiționale purtate și
prin repertoriul tradițional abordat,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea a 8
evenimente, în 8 unități de
învățământ preuniversitar din
municipiul Alba Iulia și în Piața
Cetății din Alba Iulia, precum și
implicarea activă a tinerilor din
școli și licee în desfășurarea
evenimentului.
- atingerea unui număr de cel
puțin 25.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului până în
prezent,

31

Eveniment de
sărbătorire a
Zilei Naționale a
Tineretului
Zilei egalității de șanse
între femei și bărbați
Zilei Europei
Zilei Naționale a
Independenței

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea și mediatizarea
proiectului în cele mai bune
condiții;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor în
programul artistic – invitați în
concert au fost cele 2 fanfare de
copii din Județul Alba – Fanfara
din Petrești și Fanfara din Cugir;
punerea
Patrimoniului

în
valoare
a
Cultural Național

material
și
imaterial
prin
abordarea unui repertoiu muzical
variat, care cuprinde și suite de
melodii populare din Ardeal, întrun aranjament muzical dedicat
fanfarelor,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
eveniment de
înaltă
ținută
artistică
și abordarea
unui
repertoriu variat de către copii,
atât băieți, cât și fete – muzică
populară,
muzică
patriotică,
muzică clasică, muzică ușoară,
jazz.
- atingerea unui număr de cel
puțin 2.500 de beneficiary direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participarea directă a peste 1.500
de copii din așezămintele sociale
și din centrele educaționale,
participarea
publicului
la
eveniment și prin Campania de
promovare și publicitate.

32

Ziua Copilului
și Ziua Învățământului

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu Arhiepiscopia
Orotodoxă de Alba Iulia și
atragerea a peste 1.500 de copii
din așezămintele sociale și din
centrele educaționale din Județul
Alba.
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor direct la
desfășurarea proiectului (Dansul
Bucuriei, spectacolul organizat la
Pavilion Mercur)
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin vizitarea
Cetății Alba Carolina de către
peste 1.500 de copii din
așezămintele sociale și din
centrele educaționale.
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
proiect în care peste 1.500 de

10.000 lei

9.975 lei

copii din așezămintele sociale și
din centrele educaționale își dau
mâna pentru a crea un concept
unitar. Publicul prezent are ocazia
să vadă ce rezultate se pot aduce
prin petrecerea timpului liber în
mod organizat.

- atingerea unui număr de cel
puțin 35.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participare directă și promovare a
proiectului pe plan local și
național
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu formații artistice
din 3 județe ale țării,

33

Ziua Imnului Național
al României

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea directă în
desfășurarea proiectului – o trupă
invitată în concert formată doar
din tineri,
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
abordarea de către formațiile
artistice și a repertoriului musical
popular românesc
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin implementarea
unui proiect de promovare a unor
formații artistice prea puțin
prezente pe scenele țării (fanfare)
cu
ocazia
unui
eveniment
important pentru români, de
asemenea, prea puțin mediatizat
pe plan national (Ziua Imnului
Național al României)

20.000 lei

19.950 lei

- Atingerea unui număr de cel
puțin 2500 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului
prin
realizarea și distribuirea în
grădinițele Județului Alba a unei
cărți de colorant realizată după
imaginile din Ziua Încoronării,

34

Ziua Încoronării
Regelui Ferdinand și a
Reginei Maria la Alba
Iulia

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri, prin realizarea unei cărți de
colorant
unice;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;

15.000 lei

14.200 lei

1.000 lei

650 lei

educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor prin implementarea
proiectului în grădinițele județului.
- Atingerea unui număr de cel
puțin 1200 de beneficiari direcți și
indirecți
ai
proiectului
prin
realizarea și multiplicarea unei
broșuri cu imagini de la Cetatea
Câlnic – obiectiv din Județul Alba
inclus în lista Patrimoniului
Mondial UNESCO,

35

Ziua Patrimoniului
Mondial UNESCO din
România

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin realizarea broșurii cu
ajutorul a 2 artiști: un fotograf și
un grafician;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material
şi
imaterial
prin
promovarea Cetății Cânic;
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei prin implementarea
proiectului și distribuirea broșurii
pe plan local și national.

- Atingerea unui număr de cel
puțin 10.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,

36

Stagiunea Orchestrei de
Cameră ,,Augustin
Bena” a Județului Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

77.000 lei

77.000 lei

100.000 lei

100.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei.
- atingerea unui număr de cel
puțin 50.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului, prin
participarea directă a peste
10.000
de
personae
și
promovarea evenimentului pe
plan national și international.
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
colaborarea cu manageri și artiști
cu activitate pe plan mondial.

37

Blaj aLive

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin diseminarea unui
număr de 100 de invitații tinerilor
din Județul Alba, cu acces gratuit
la toate concertele organizate în
cadrul proiectului Blaj a Live
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
program artistic cu artiști de
renume international și atragerea
unui număr de peste 10.000 de
spectatori
- Atingerea unui număr de cel
puțin 2.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,

38

Toamna Cugireană

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

39

Festivalul Național de
Interpretare a Romanței
,,In memoriam Valer
Ponoran”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

15.000 lei

15.000 lei

5.000 lei

1.000 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- atingerea unui număr de cel
puțin 10.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului până în
present, prin participare direct și
promovare online
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea proiectului în cele
mai bune condiții și semnarea
unui important protocol de
colaborare
cu
Primăria
Municipiului Alba Iulia;

40

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin implicarea lor în
programul artistic;

Stagiunea concertelor
de promenadă în orașele
Județului Alba
-

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Național
material
și
imaterial
prin
abordarea unui repertoiu muzical
variat, care cuprinde și suite de
melodii populare din Ardeal, întrun aranjament muzical dedicate
Fanfarei,
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin realizarea unui
eveniment de
înaltă
ținută
artistică
și abordarea
unui
repertoriu
variat
–
muzică
populară,
muzică
patriotică,
muzică clasică, muzică ușoară,
jazz.

- Atingerea unui număr de cel
puțin 2500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

41

Zilele Medievale ale
Bălgradului (festival de
artă medievală)

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

42

10.000 lei

12.000 lei

11.950 lei

15.000 lei

15.000 lei

15.000 lei

15.000 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
educaţia
audienţei.

Zilele Centrului de
Cultură ,,Augustin
Bena,, - 10 ani de la
înființare

10.000 lei

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 3000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 2000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

43

Festivalul Internațional
de Film Etnografic

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

44

Tabăra Internațională de
arte plastice InterArt

- întărirea capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
- educaţia şi dezvoltarea
audienţei.

- Atingerea unui număr de cel
puțin 500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

45

Festivalul Internațional întărirea
capacităţii
de Film și Foto ArtAiud organizaţionale a artiştilor şi a

5.000 lei

5.000 lei

12.000 lei

11.530 lei

25.000 lei

25.000 lei

instituției organizatoare;

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
- atingerea unui număr de cel
puțin 3000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției
organizatoare
prin
implementarea proiectului în bune
condiții,
implicarea
diferitelor
servicii și compartimente din
instituție în realizarea proiectului;

46

Expoziții persoanale de
arte plastice

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri prin promovarea lucrărilor
acestora;
educaţia
şi
dezvoltarea
audienţei,
schimbarea
mentalităţilor, prin participarea
elevilor de la Liceul de Arte
,,Regina Maria,, din Alba Iulia la
expozițiile
organizate
și
expunerea unor lucrări de valoare
artistică,
în
parteneriat
cu
Uniunea Artiștilor Plastici din
România, cea mai importantă
uniune a artiștilor de profil din
țară.
- Atingerea unui număr de cel
puțin 4000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

47

Tabăra Națională de
Sculptură ,,Dâmbul lui
Gâf”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
-educaţia
şi
audienţei,
mentalităţilor.

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 5.000 de beneficiari direcți
și indirecți ai proiectului,

48

Festivalul Internațional
de Folclor Aiud

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

53.000 lei

53.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

3.000 lei

2.900 lei

25.000 lei

25.000 lei

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
- Atingerea unui număr de cel
puțin 1000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

49

Ziua Culturii Maghiare
de la Mirăslău

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

50

Ziua Culturii Maghiare
de la Unirea

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 5000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

51

Județul Alba în țară și în
lume

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;

- Atingerea unui număr de cel
puțin 3000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

52

Turneu de Pricesne

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

10.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

9.700 lei

8.000 lei

7.900 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 3000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

53

Turneu de Colinde
tradiționale din Județul
Alba

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei.

54

Plan editorial al
Revistei Discobolul

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare.

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

55

Revista Rânduiala
Județului Alba

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

3.000 lei

3.000 lei

5.000 lei

3.200 lei

10.000 lei

8.900 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

56

Programul anual al
Centrului de Cultură
,,Augustin Bena”

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

57

Monografii, articole,
studii și alte lucrări de
specialitate

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 300 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

58

Partituri muzicale

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

3.000 lei

3.000 lei

10.000 lei

10.000 lei

30.000 lei

30.000 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

59

Albume de artă

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 5000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

60

Antologie de Folclor a
Județului Alba

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei,
mentalităţilor.

şi

dezvoltarea
schimbarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 1500 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,
întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;

61

Spectacole și concerte
Live (CD și/sau DVD)

- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

10.000 lei

10.000 lei

8.000 lei

3.500 lei

punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

- Atingerea unui număr de cel
puțin 800 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

62

Editare și multiplicare
alte tipărituri, CD-uri
sau
DVD-uri

întărirea
capacităţii
organizaţionale a artiştilor şi a
instituției organizatoare;
- încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;
punerea
în
valoare
a
Patrimoniului Cultural Naţional
material şi imaterial;
educaţia
audienţei.

şi

dezvoltarea

2018
I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
PALATUL CULTURII, ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 10.01 – 01.03.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.0301.04.2018, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-01.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.04-15.04.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.04-01.09.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii concertului și expozițiilor, 15.04-05.05.2018

-

IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR DEDICATE PUBLICULUI LARG, 12 mai 2018
- Ceremonia depunerii unei coroane de flori la Ansamblul Monumental Gloria de pe Câmpia
Libertății de către E.S. Domnul Klaus Werner Johannis, Președintele României
- Vernisajul expoziției de artă fotografică ,,Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor,,
- Vernisajul expoziției de pictură ,,Bolta luminii, între grație și armonie,, semnată Horea
Cucerzan
- Ceremonia de inaugurare și a acordare a premiului Palatul Cultural din Blaj, cu participarea
E.S. Domnul Klaus Werner Johannis, Președintele României
- Concert extraordinar susținut de CAMERATA REGALĂ, orchestră aflată sub Înalt Patronajul
Alteței Sale Regale Principele Radu al României, soliști: Gabriel Croitoru, Tina munteanu,
Alexandru Pal, Simina Croitoru, dirijor Constantin Grigore.

-

Evaluarea proiectului, 01.06-01.07.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01.07-15.07.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

100.000
lei

Suma (lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

7800

inchirere echipamente – ecran led, lumini

7800

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

82846

Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna

76500
6346
6060

Cazare CAMERATA REGALĂ
Tipărituri
Programe de sală, ecusoane organizator
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare facebook

6060
1450
1450
1800
1800

TOTAL - 99.956

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală și națională și prezența
ai proiectului,
Președintelui României

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect de importanță națională, în colaborare cu
Administrația Prezidențială și cu cea mai elitistă și
importantă orchestră din România, CAMERATA
REGALĂ, orchestră aflată sub Înalt Patronajul Alteței
Sale Regale Principele Radu al României

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea orchestrei CAMERATA REGALĂ, formată
artiştilor din tineri cu rezultate excepționale în domeniul
muzicii clasice pe plan național și internațional,
precum și prin invitarea în calitate de soliști a
tinerilor Simina Croitoru și Tina munteanu.

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin promovarea uneia dintre
cele mai importante clădiri de patrimou din Județul
Cultural Naţional material şi imaterial;
Alba – Palatul Cultural din Blaj și punerea în scenă a
unor compoziții și aranjamente muzicale inspirate din
muzica tradițională românească

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

I.

mentalităților prin prezentarea publică a unor valori
autentice, incontestabile din domeniul artelor
plastice și muzicii.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
STATU’ LA VASE ÎN LUNEA PAȘTELUI

II.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.05.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.01-

10.02.2018
-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.02-10.02.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.02-20.02.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-09.04.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului, 01.02-08.04.2018

-

Realizarea obiceiului tradițional și a expoziției meșterilor populari, 09.04.2018

-

Susținerea spectacolului folcloric, 09.04.2018, Căminul Cultural din Șugag

-

Evaluarea proiectului, 20.04-20.05.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20.04-30.05.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

5.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

1360

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

1360

Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale: Panouri, albume foto, invitații, modificare mesh

2956,10
2956,10

TOTAL - 4316,10

IV.
REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 35.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
1500 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare locală și națională și preluarea
proiectului,
evenimentului ca ,,știre,, de către PRO TV și Antena 1

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea
tineri;

şi

sprijinirea

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect de conservare, promovare și valorificare a
tradițiilor și obiceiurilor românești, proiect preluat de
către importante trusturi media cu acoperire
națională

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea acestora în cadrul spectcolului folcloric
(dansatori, instrumentiști și soliști vocali)
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național

−

punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin conservarea, promovarea și
valorificarea obiceiului tradițional ,,Statu la vase în
Cultural Naţional material şi imaterial;
lunea Paștelui,, și promovarea grupului tradițional de
fluierași de pe Valea Sebeșușui
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
românești nealterate.

schimbarea mentalităţilor.

II.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
DATINI STRĂBUNE PE SECAȘE

III.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.05.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.02.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.02-10.02.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.02-20.04.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-05.05.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului, 01.02-17.04.2018

-

Susținerea simpozionului cultural aniversar, expoziției meșterilor populari, paradei portului
tradițional din Țara Secașelor, spectacolului folcloric, 06.05.2018,

-

Evaluarea proiectului, 08.05-30.05.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.05-20.06.2018

IV.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

15.000
lei

14850
14850

Tipărituri
Pancarte și invitații

150
150

TOTAL - 15000

V.

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Preconizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 4.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
4000 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare regională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect de conservare, promovare și valorificare a
artiştilor şi a instituției organizatoare;
tradițiilor și obiceiurilor din zona Țara Secașelor,
proiect implementat în colaborare cu Județul Sibiu

încurajarea
tineri;

−

−

Realizat

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la evenimentele din cadrul
proiectului (ansambluri folclorice de tineri, soliști
vocali, soliști instrumentiști și dansatori)

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin promovarea unui festival de
Cultural Naţional material şi imaterial; tradiții și obiceiuri din Țara Secașelor, cu participarea a
10 comunități diferite (Cut, Ciugud, Roșia de Secaș,
Păuca, Berghin, Doștat, Mihalț, Daia Română,
Miercurea Sibiului, Șpring)
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor din
schimbarea mentalităţilor.
Țara Secașelor

I.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII

Gala Festivalului de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură,, - proiect unic în Europa

II.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.08.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.02-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.02-20.03.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-16.07.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii festivalului, 01.02-11.05.2018

-

Susținerea galei festivalului la 170 de ani de la Marea Adunare Națională de pe Câmpia
Libertății și 100 de ani de la Marea Unire (parada portului tradițional și a personalităților
istorice, inaugurarea Câmpiei Libertății în urma realizării lucrărilor de reabilitare, realizarea

unei fotografii istorice pe Câmpia Libertății, târgul meșterilor tradiționali, târgul de fete de la
Blaj, Gala Concursului ,,Cultură pentru Cultură,, și spectacolul folcloric extraordinar cu invitați
din toate provinciile istorice ale României), 13.05.2018, Câmpia Libertății din Blaj
-

Evaluarea proiectului, 30.05-30.06.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.06-30.07.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma (lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

50000

inchirere echipamente – scenotehnică

50000

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

75270

Onorarii artiști (soliști vocali, artiști instrumentiști orchestră)

150.000
lei

73670

onorarii colaboratori
Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Preluare și difuzare TVR
Închiriere toalete ecologice
Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Cazare
Tipărituri
Pancarte, pliante, broșuri
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare facebook
Înregistrare eveniment, transmitere live facebook și pe ecranul led de
pe scenă
Alte cheltuieli (**)
cheltuieli specifice proiect (cherestea rindeluită pt. pancarte paradă)
alte cheltuieli specifice proiectului (plachete – gală)

1600
7230
5000
2230
280
280
1550
1550
6800
1800
5000
8792
170
8622

TOTAL - 149.922

IV.
REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 200.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
25.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală și națională, transmitere live online
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unuia
întărirea capacităţii organizaţionale a
dintre cele mai ample proiecte de conservare,
artiştilor şi a instituției organizatoare;
promovare și valorificare a tradițiilor și obiceiurilor
românești, proiect unic în Europa, și colaborarea cu
majoritatea comunităților locale din Județul Alba
încurajarea

şi

sprijinirea

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul galei și

tineri;
−

spectcolului folcloric (dansatori, instrumentiști și
soliști vocali)

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin conservarea, promovarea și
valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba.

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
educarea şi dezvoltarea audienţei,
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
schimbarea mentalităţilor.
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor
în implementarea proiectului.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Târgul de fete de pe Muntele Găina

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.07.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.04.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.02-10.06.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.02-20.07.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-25.07.2018

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii festivalului, 01.02-19.07.2018

-

Realizarea evenimentelor din cadrul proiectului (ateliere și demonstrații meșteșugărești,
expoziție de fotografie etnografică, activități educative și de divertisment pentru copii, foc de
artificii, spectacol de muzică folk, spectacol de muzică ușoară, spectacole foclorice, discotecă în
aer liber, foc de tabără, arborarea drapelului național pe Muntele Găina, ceremonial de
depunere de coroane, târg național de meșteri populari, 21-22.07.2018, Avram Iancu și
Muntele Găina

-

Evaluarea proiectului, 26.07-30.08.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.08-30.09.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

21365

inchirieri toalete ecologice

100.000
lei

3065

inchirere echipamente scenă

18300

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

38418

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe (prezentator, soliști vocali,
artiști instrumentiști, trupe de muzică folk)

38418

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Onorarii - Animatori (jocuri copii)
Asistenta medicala de urgenta evenimente
Artificii
Inchiriere corturi și mobilier plastic pentru eveniment
Cheltuieli ocazionate de masă, cazare si diurna
Apă participanți
Cazare (echipă tehnică, invitați recitaluri, organizatori)
Cheltuieli cu transportul
transport artisti (Fanfara si Ansamblul Folcloric)
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare online, în mass-media locală și națională (facebook, presă
scrisă, radio, tv local și național)
Trasmisie live Facebook
Alte cheltuieli (**)
Taxă UCMR-ADA

21298
600
4998
5000
10700
1420
500
920
3350
3350
10960
5960
5000
2400
2400

TOTAL - 99211

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 140.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
15.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală și națională, transmitere live online
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea uneia
întărirea capacităţii organizaţionale a
dintre cele mai vechi sărbători populare din România
artiştilor şi a instituției organizatoare;
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
încurajarea şi sprijinirea artiştilor participarea directă a acestora în desfășurarea
evenimentelor din cadrul proiectului (artiști fotografi,
tineri;
dansatori, instrumentiști și soliști vocali)
punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin conservarea, promovarea și
Cultural Naţional material şi imaterial; valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba
– Târgul de Fete de pe Muntele Găina, unul dintre
cele mai vechi sărbători populare din România.

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

schimbarea mentalităţilor.

I.

mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
românești nealterate, implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului, precum și organizarea de
activități educative și de divertisment dedicate
copiilor și tinerilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
ZIUA LEMNARULUI

II.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.05.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.03-20.04.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05-25.08.2018

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului, 01.08-17.08.2018

-

Realizarea expozițiilor meșterilor populari, a spectacolelor folclorice, 18-19.08.2018, Mătișești
și Horea

-

Evaluarea proiectului, 01-10.09.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10.09-15.10.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
15.000
lei

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)
onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe (artiști – spectacol
folcloric)

Suma
(lei)
15000
15000

TOTAL - 15000

IV.
REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 18.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
2.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
directă, promovare locală și națională, transmitere a

proiectului,

−

spectacolului folcloric și a târgului meșterilor
populari pe posturile naționale LOOK TV, ETNO TV și
FAVORIT TV,

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect de promovare și valorificare a tradițiilor și
obiceiurilor românilor din Munții Apuseni, cu impact
național
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul
spectacolului
folcloric
(meșteri
tradiționali,
dansatori, instrumentiști și soliști vocali)

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

−

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin conservarea,
Cultural Naţional material şi imaterial;
promovarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor
din Munții Apuseni.
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
schimbarea mentalităţilor.

autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor
în implementarea proiectului.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.08.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-16.07.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-20.07.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
17-20.07.2018, aer liber - Câmpeni

-

Evaluarea proiectului, 20.07-05.08.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 05-30.08.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
12.000
lei

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)
Artiști invitați în spectacol/concert (
)

Suma
(lei)
11970
11970

TOTAL - 11.970

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 2.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
2.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
proiectului,

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect de conservare, promovare și valorificare a
artiştilor şi a instituției organizatoare;
muzicii tradiționale românești – concurs de
interpretare cu participare națională
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
punerea în valoare a Patrimoniului Național material și imaterial în cadrul proiectului
prin conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
Cultural Naţional material şi imaterial;
tradiționale românești

−

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
educarea şi dezvoltarea audienţei, autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor
schimbarea mentalităţilor.
în implementarea proiectului – concursul de
interpretare a muzicii tradiționale românești de
către tineri.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de Piatră”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.08.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-27.07.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.07.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
28-29.07.2018, aer liber - Abrud

-

Evaluarea proiectului, 30.07-10.08.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.08.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

12.000
lei

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe (prezentatori, artiști
instrumentiști, soliști vocali)
Cheltuieli ocazionate de masă, cazare si diurna
Cazare (mebru juriu)
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale – mesh scenă 1,5 X 9 m
Alte cheltuieli (**)
premii ( in baza regulamentului aprobat)

Suma
(lei)
6900
6900
560
560
440
440
3750
3750

TOTAL - 11.650

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 2.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
2.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
și promovare regională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a proiect de conservare, promovare și valorificare a
muzicii tradiționale românești – concurs de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
interpretare cu participare națională

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural

−

−

punerea în valoare a Patrimoniului Național material și imaterial în cadrul proiectului
prin conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
Cultural Naţional material şi imaterial;
tradiționale românești
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
educarea şi dezvoltarea audienţei, autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor
schimbarea mentalităţilor.
în implementarea proiectului – concursul de
interpretare a muzicii tradiționale românești de
către tineri.

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.08.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-20.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-22.10.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
21.10.2018, Casa de Cultură ,,Ion Sângerean,, din Ocna Mureș

-

Evaluarea proiectului, 22-30.11.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.11-15.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
12.000
lei

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)
onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Afișe, diplome participare, placheta Marele Premiu
Alte cheltuieli (**)
premii ( in baza regulamentului aprobat de autoritatea deliberativa)

Suma
(lei)
8170
8170
200
200
3600
3600

TOTAL - 11.970

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 6.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
2.500 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare regională
proiectului,

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a proiect de conservare, promovare și valorificare a
muzicii tradiționale românești – concurs de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
interpretare cu participare națională

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

−

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
Cultural Naţional material şi imaterial;
conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești

−

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
schimbarea mentalităţilor.
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului – concursul de interpretare
a muzicii tradiționale românești de către tineri.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.08 – 30.11.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0810.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.08-10.08.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.08-08.11.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.09-30.11.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
09-11.11.2018

-

Evaluarea proiectului, 12.11-30.11.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.11-15.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

45.000
lei

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe (artiști instrumentiști
invitați)
Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Practicabile scenă

Suma
(lei)
43200
43200
1550
1550

TOTAL - 44.750

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 80.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
30.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală și națională, preluarea și difuzarea
ai proiectului,
galei laureaților și recitalurilor pe postul TVR 3 și
posturile radio: Radio România Regional și Radio
România Cluj.

−

întărirea capacităţii organizaţionale a - întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
artiştilor şi a instituției organizatoare;
proiect de conservare, promovare și valorificare a
muzicii tradiționale românești – concurs de
interpretare
cu
participare
națională
și
promovare/difuzare radio și tv națională

−

−

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
punerea în valoare a Patrimoniului conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești, dar și promovarea acestora pe
Cultural Naţional material şi imaterial;
posturile radio și tv cu acoperire națională
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
educarea şi dezvoltarea audienţei, autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
schimbarea mentalităţilor.
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului – concursul de interpretare
a muzicii tradiționale românești de către tineri.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Salonul de Primăvară al artiștilor plastici din Județul Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.0210.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-07.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-08.05.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea expoziției de artă, 08.05.2018, Caponiera Cetății Alba Carolina din Alba Iulia

-

Evaluarea proiectului, 09-20.05.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.05.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
1.000 lei

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Servicii catering participanți la evenimentul cultural-artistic

Suma
(lei)
1000
1000

TOTAL - 1.000

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin 500 - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
de beneficiari direcți și indirecți ai
prin promovare locală și națională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect în parteneriat cu alte 4 instituții din țară
artiştilor şi a instituției organizatoare;
partenere (din Cluj-Napoca, Bistrița, Târgu Mureș și
Zalău)

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la realizarea salonului de arte
plastice

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin implicarea tinerilor și a familiilor

schimbarea mentalităţilor.

acestora în actul cultural-artistic

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Salonul de vară al artiștilor plastici din Județul Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.02 – 30.06.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0210.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04-10.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.04-07.06.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-08.06.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea expoziției de artă, 08.06.2018, Centrul Cultural Castel Sâncrai

-

Evaluarea proiectului, 09-20.06.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.06.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
1.000 lei

Tipărituri
Panouri forex – expoziție artă fotografică

Suma
(lei)
1000
1000

TOTAL - 1.000

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin 500 - atingerea unui număr de cel puțin 2.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
de beneficiari direcți și indirecți ai
prin promovare locală și națională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect de promovare a artelor plastice în rândul
artiştilor şi a instituției organizatoare;
tinerilor
încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

− educarea şi dezvoltarea audienţei,

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la realizarea salonului de arte
plastice

schimbarea mentalităţilor.

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin implicarea tinerilor și a familiilor
acestora în actul cultural-artistic

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Salonul de Toamnă al artiștilor plastici din Județul Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.06 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.0601.07.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.07-10.07.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.07-10.09.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 10-28.09.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea expoziției de artă, 28.09.2018, Centrul Cultural Castel Sâncrai

-

Evaluarea proiectului, 29.09-10.10.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.10.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
1.000 lei

Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare facebook

Suma
(lei)
800
800

TOTAL - 800

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin 500 - atingerea unui număr de cel puțin 26.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
de beneficiari direcți și indirecți ai
prin promovare națională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din
artiştilor şi a instituției organizatoare;
România
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la realizarea salonului de arte

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

plastice
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin implicarea tinerilor în realizarea
schimbarea mentalităţilor.

salonului de arte plastice

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Salonul de Iarnă al artiștilor plastici din Județul Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.09 – 20.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.0901.10.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.10-10.10.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.10 – 20.11.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-28.11.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea expoziției de artă, 29-30.11.2018, Museikon și Galeriile de artă din Alba Iulia

-

Evaluarea proiectului, 30.11-20.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 05-20.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
1.000 lei

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)
onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe –
)

Suma
(lei)
1000
1000

TOTAL - 1.000

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin 500 - atingerea unui număr de cel puțin 3.600 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
de beneficiari direcți și indirecți ai
prin promovare națională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din
artiştilor şi a instituției organizatoare;
România

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la realizarea salonului de arte
plastice
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin implicarea tinerilor în realizarea
schimbarea mentalităţilor.

salonului de arte plastice

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena,, a Județului Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.05.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 1030.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 03.01-30.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor din stagiune, 01.02-20.12.2018
- Concert cameral la Catedrala Romano-Catolică ,,Sfântul Mihail” din Alba Iulia, 03.06.2018
- Concert extraordinar al tinerelor talente din Județul Alba la Museikon, 10.06.2018
- Concert cameral la Catedrala Romano-Catolică ,,Sfântul Mihail” din Alba Iulia, 31.08.2018
- Concert extraordinar Corul de copii și tineret al Patriarhiei Române la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Alba Iulia, 22.09.2018
- Concert ,,Maeștrii Clasicismului Vienez: J.Haydn și W.A. Mozart” la Museikon, 27.09.2018
- Concert ,,Maeștrii Clasicismului Vienez: J.Haydn și W.A. Mozart” la Palatul Cultural din Blaj,
28.09.2018
- Concert ,,Maeștrii Clasicismului Vienez: J.Haydn și W.A. Mozart” la Biserica Evanghelică din
Sebeș, 30.09.2018
- Concert extraordinar ,,Orchestra UNIREA leagă orașele UNIRII” la Casa de Cultură a Studenților
din Alba Iulia, 18.10.2018
- FlashMob de muzică clasică ,,Partitura fericirii” la Alba Mall din Alba Iulia, 20.10.2018
- Concert extraordinar ,,Corul de cameră PRELUDIU” la Catedrala Încoronării din Alba Iulia,
18.11.2018
- Concert tradițional de Colinde la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, 15.12.2018

- Concert ,,Armonii de Crăciun” la Centrul Cultural Cugir, 18.12.2018
-

Evaluarea proiectului, 20-22.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 27-30.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma (lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

50.000 lei

13500

inchirieri spatii (2 concerte)

8000

inchirere echipamente – pian (3 concerte)

5500

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

27562

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

27562

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Acordaj pian (2 concerte)
Filmare și realizare clip video de promovare
Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Cazare artiști
Masa artisti
Tipărituri
Partituri muzicale
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale: flyere/invitații
Promovare facebook

3770
470
3300
1435
585
850
890
890
2138
138
2000

TOTAL - 49295

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
ai proiectului,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu artiști de
renume național și internațional din domeniul muzicii
clasice

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în desfășurarea
evenimentelor din cadrul proiectului (artiști și soliști
instrumentiști))

−

punerea în valoare a Patrimoniului

- atingerea unui număr de cel puțin 250.00 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
promovare locală și națională, transmitere live online
și preluare/transmitere TVR

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național

Cultural Naţional material şi imaterial;

material și imaterial prin susținerea concertelor în
clădiri de patrimoniu și abordarea de repertorii
muzicale scrise de compozitori români, pe teme
tradiționale românești
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
schimbarea mentalităţilor.

autentice din domeniul muzicii clasice și organizarea
de activități educative dedicate copiilor și tinerilor.

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Blaj aLive

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.05.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 1030.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 03.01-30.06.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor Blaj aLive pe Câmpia Libertății din Blaj, 02.06.2018

-

Evaluarea proiectului, 05.06-30.06.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-20.07.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
100.000
lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

100000

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

100000

TOTAL - 100.000

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
30.000 de beneficiari direcți și indirecți
ai proiectului,

- atingerea unui număr de cel puțin 30.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
și promovare locală și națională

−

întărirea capacităţii organizaţionale a

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu artiști de

−

−

−

artiştilor şi a instituției organizatoare;

renume internațional

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în organizarea și
desfășurarea evenimentelor din cadrul proiectului

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin implementarea proiectului
în Municipiul Blaj, localitate cu numeroase obiective
turistice de Patrimoniul Cultural Național

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin realizarea unui program artistic
cu artiști de renume internațional și atragerea unui
schimbarea mentalităţilor.
număr de peste 10.000 de spectatori.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Toamna Cugireană

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.05.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 1530.08.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 25.08-10.09.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor, a expozițiilor etc. din cadrul proiectului, 10-16.09.2018, la Cugir

-

Evaluarea proiectului, 20-30.09.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.10.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
8.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

7500

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

7500

TOTAL - 7500

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
ai proiectului,

- atingerea unui număr de cel puțin 2.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
directă și promovare locală

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu artiști
de renume național

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în desfășurarea
evenimentelor din cadrul proiectului (artiști și soliști
instrumentiști)

−

−

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

− educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin susținerea de
spectacole folclorice
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor
valori autentice din domeniul muzicii tradiționale
românești.

Probleme apărute în derularea activității:
−

lipsa unei bune comunicări și colaborări cu partenerii din Cugir, în ceea ce privește
promovarea proiectului

Măsurile luate pentru soluționarea problemei:
−

solicitarea unei ședințe organizatorice pe tema promovării proiectului

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01-30.05.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.06-22.12.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.04-28.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor de promenadă (în fiecare duminică din săptămână în perioada 15 iunie –
15 septembrie 2018 și în perioada 16-18.12.2018, în Piața Cetății din Alba Iulia

-

Evaluarea proiectului, 27-28.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 27-28.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
20.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

17850

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

17850

TOTAL - 17850

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
ai proiectului,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în desfășurarea
evenimentelor din cadrul proiectului (artiști și soliști
instrumentiști)

−

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin includerea de suite de
folclor românesc în repertoriul fanfarelor și
grupurilor instrumentale participante

- atingerea unui număr de cel puțin 6.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
și promovare locală
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin organizarea de concerte
de promenadă în Cetatea Alba Catolina din Alba Iulia
și promovarea turismului și turismului cultural din
Județul Alba

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin prezentarea publică a unor
schimbarea mentalităţilor.

recitaluri instrumentale în interpretarea unor
formații artistice prea puțin promovate în ultimii ani
pe plan național (fanfare și grupuri instrumentale de
suflători)

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.09.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-20.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.09.2018, pe plan local, județean și național,

-

Implementarea activităților destinate publicului (06-09.09.2018, la Alba Iulia și Jidvei):
- Concursul de interpretare a muzicii populare românești
- Spectacole Folclorice
- 4 transmisiuni în direct pe TVR 1, TVR 3 și Radio Cluj
- 4 preluări tv de către TVR 1 prin emisiunea TEZAUR FOLCLORIC
- 3 activități de educație artistică și culturală pentru tinerii participanți la festival

-

Evaluarea proiectului, 10-30.09.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-30.10.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
150.000
lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

150000

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

150000

TOTAL - 150000

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 850.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
50.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare națională, 4 transiuni în direct pe TVR 1,
ai proiectului,
TVR 3 și Radio Cluj, 5 difuzări în cadrul emisiunii Tezaur
Folcloric pe posturile TVR 1, TVR Internațional și TVR
Moldova

−

−

întărirea capacităţii organizaţionale a - întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu cea mai
artiştilor şi a instituției organizatoare;
importantă emisiune de folclor din România – Tezaur
Folcloric, cu una dintre cele mai importante companii
din România – Compania JIDVEI, realizarea a 4
transmisiuni în direct și colaborarea cu interpreți de
folclor de renume național și internațional

încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul concursului de
artiştilor interpretare și în cadrul recitalurilor de folclor

tineri;
−

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin implementarea unuia dintre
punerea în valoare a Patrimoniului
cele mai importante festivaluri-concurs de promovare
Cultural Naţional material şi imaterial; a muzicii tradiționale românești, vocale și
instrumentale
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin includerea, în premieră, a 3
educarea şi dezvoltarea audienţei,
activități de educație artistică și culturală, cu invitați
schimbarea mentalităţilor.
din domeniul folclorului muzical, dedicate tinerilor.
Prezentarea publicului prezent și telespectatorilor
valori reale, autentice ale Județului Alba și României.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua culturii maghiare de la Mirăslău

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.09.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-20.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.08.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor folclorice, 11-12.08.2018, Mirăslău (aer liber)

-

Evaluarea proiectului, 01.09-10.09.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.09.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
10.000 lei

Suma (lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

10000

inchirere echipamente scenotehnică – 2 zile de evenimente artistice

10000

TOTAL - 10000

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare pe plan local
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu
întărirea capacităţii organizaţionale a
reprezentanții celei mai numeroase minorități etnice
artiştilor şi a instituției organizatoare;
din România
încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;
−

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul proiectului
(artiști interpreți)

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin organizarea de spectacole de
Cultural Naţional material şi imaterial; folclor autentic românesc și maghiar

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici, de bună colaborare cu minoritățile naționale
din România

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua culturii maghiare de la Unirea

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.08.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.03-20.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.08.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor folclorice, 28-29.07.2018, Unirea (aer liber)

-

Evaluarea proiectului, 01.08-10.08.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.08.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
5.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

5000

Artiști invitați

5000

TOTAL - 5000

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 1.200 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare pe plan local
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu
întărirea capacităţii organizaţionale a
reprezentanții celei mai numeroase minorități etnice
artiştilor şi a instituției organizatoare;
din România
încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;
−

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul proiectului
(artiști interpreți)

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin organizarea de spectacole de
Cultural Naţional material şi imaterial; folclor autentic românesc și maghiar

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici, de bună colaborare cu minoritățile naționale
din România

schimbarea mentalităţilor.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Județul Alba în țară și în lume

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 10.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.12.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.12.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.02-10.12.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-10.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea artiștilor, operelor,
creațiilor, serviciilor acestora pe plan național și internațional. Participarea artiștilor și
ansamblurilor vocale/instrumentale din Județul Alba la spectacole, concerte, festivaluri de
profil din țară și de peste hotare, 01.02-10.12.2018
- realizarea unui număr de 14 deplasări pe plan național (Cetatea de Baltă, Șugag, Focșani,
Stremț, Câmpeni, Muntele Găina, Cluj-Napoca, Brașov, Cernavodă, Luncile Prigoanei) și 2
deplasări pe plan internațional (Ungaria și Serbările Consulare de la Lyon)

-

Evaluarea proiectului, 11-27.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 28-29.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
90.000 lei

Suma (lei)

Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna

31000

Cazare și diurne

31000

Cheltuieli cu transportul

43521,26

transport participanți

43521,26

TOTAL - 74.521,26

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
la evenimentele implementate și promovare pe plan
ai proiectului,
local, regional, național și internațional (numărul
participanților doar la Serbările Consulare de la Lyon
a depășit cifra de 80.000)

−

întărirea capacităţii organizaţionale a - întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu
artiştilor şi a instituției organizatoare;
organizații, instituții de profil de pe plan local,
regional, național și internațional

−

încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă a acestora la implementarea
proiectelor (dansatori, soliști vocali, soliști și artiști

tineri;
−

instrumentiști)

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

− educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin cooperarea cultural-artistică
cu instituții, organizații de profil de pe plan național și
internațional și mobilitatea artiștilor, a operelor,
creațiilor și serviciilor acestora
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici, de bună colaborare cu instituții de
specialitate de pe plan național și internațional.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau DVD-uri

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 10.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.12.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.12.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.02-10.12.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-10.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Editarea și multiplicarea tipăriturilor și CD-uri, precum și materiale de promovare a
Centenarului Marii Uniri de la Alba Iulia, 01.02-23.12.2018
- expoziție de artă fotografică, 2 mesh-uri, pandantive și brățări tradiționale tricolor
personalizate Alba 100, flyere, insigne personalizate, rezoluțiunea de unire, CD de muzică
patriotică alături de MARIANA ANGHEL, mape personalizate etc.

-

Evaluarea proiectului, 11-27.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 28-29.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
38.000 lei

Suma (lei)

Tipărituri

1785

Panouri forex și panouri aluminiu expo

1785

Acţiuni promoţionale şi de publicitate

32896,37

Materiale promoționale și de promovare

32896,37

TOTAL - 34.681,37

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin 800 - atingerea unui număr de cel puțin 20.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin diseminarea
de beneficiari direcți și indirecți ai
tipăriturilor, materialelor de promovare Centenar
proiectului,
și promovării proiectului pe plan local, național și
internațional.
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și
întărirea capacităţii organizaţionale a a instituției organizatoare prin realizarea de
materiale de promovare a Centenarului Marii
artiştilor şi a instituției organizatoare;
Uniri de la Alba Iulia și distribuirea acestora pe
plan local, național și internațional

încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;
−

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă a acestora la implementarea
proiectului (concept grafic, distribuire)

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
punerea în valoare a Patrimoniului Național material și imaterial prin folosirea
elementelor de patrimoniu material și imaterial în
Cultural Naţional material şi imaterial;
implementarea proiectului (patrimoniu material –
materiale de promovare, patrimoniu imaterial –
CD Mariana Anghel).

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților, prin distribuirea unor materiale de
promovare și tipărituri realizate de către
profesioniști în domeniul artei fotograficie,
graficii, marketing-ului

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare și a planului editorial, 01.03-10.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.02-10.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-10.10.2018, pe plan local, județean și național,

-

Editarea, publicarea, distribuirea și valorificarea lucrărilor de specialitate ale autorilor din

Județul Alba, 14.04-23.12.2018:
- ,,Colinde românești”, vol I și vol II + 2 CD-uri documentare autor prof. univ. dr. Ioan Bocșa
- ,,Din vremuri apuse” – memorii de Iudita Secula n. Truță
- ,,Povestea poveștilor de dincolo de povești” de Lucia Conțan
- Catolog de artă al UAP Alba Iulia
- Reconstituirea în imagini a obiceiurilor de iarnă
-

Evaluarea proiectului, 23-30.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 23-30.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
30.000 lei

Suma (lei)

Tipărituri

28331,3

Tipărituri (cărți, broșuri, reviste, panouri forex etc.)

28331,3

TOTAL - 28.331,3

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 2.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin diseminarea
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
tipăriturilor pe plan local și național și promovarea
ai proiectului,
proiectului

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;
−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu autori de
valoare incontestabilă din Județul Alba

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora la implementarea
proiectului (grafician, autori, fotografi)

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin tipărirea unor lucrări de
Cultural Naţional material şi imaterial; specialitate din domeniul Patrimoniului Cultural
(culegeri de colinde tradiționale, povești populare,
obiceiuri și tradiții din Județul Alba).

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici și colaborarea cu autori importanți ai
județului și ai țării. Oferirea către public a unor lucrări
de specialitate care vin în sprijinul educației culturalartistice de calitate.

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Partituri muzicale

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare și a planului editorial, 01.03-10.04.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.02-10.05.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-10.10.2018, pe plan local, județean și național,

-

Publicarea partiturilor muzicale, 14.04-23.12.2018:
- 5 broșuri cu partituri muzicale X 100 buc din fiecare (compozitori din Județul Alba)

-

Evaluarea proiectului, 23-30.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 23-30.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
4.000 lei

Suma (lei)

Tipărituri

3675

Broșuri (partituri A4)

3675

TOTAL - 3.675

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin 500 - atingerea unui număr de cel puțin 1.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin diseminarea
de beneficiari direcți și indirecți ai
partiturilor pe plan local și național și promovarea
proiectului,
proiectului

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea

sprijinirea

artiştilor

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea proiectului
(publicarea compozițiilor și aranjamentelor muzicale
punerea în valoare a Patrimoniului realizate de autori tineri)
tineri;

−

şi

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prinpublicarea de partituri
muzicale noi, scrise de autori din Județul Alba și
distribuite pe plan local, regional și național

Cultural Naţional material şi imaterial;

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin tipărirea unor partituri
muzicale de inspirație folclorică
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educaţia şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
schimbarea mentalităţilor.

practici de editare, multiplicare și diseminare a unor
produse cultural-artistice și educative noi, scrise de
către autori tineri

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
PAGINA CULTURALĂ a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,,

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 10.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.12.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.12.2018

-

începerea procedurilor de achiziții publice, 01.02-15.02.2018

-

Realizarea celor 10 ediții din Pagina Culturală în Cotidianul UNIREA, 01.03-28.12.2018

-

Evaluarea proiectului, 28.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 29.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
32.000 lei

Suma (lei)

Acţiuni promoţionale şi de publicitate

32000

materiale promoţionale: machetă pagina culturală

32000

TOTAL - 32000

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 360.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin distribuirea Ziarului
300.000 de beneficiari direcți și
Unirea și implicit a Paginii Culturale pe plan județean
indirecți ai proiectului,
(18.000 de bucăți tirajul pe ediție X 10 ediții X cel
puțin 2 cititori/ziar)
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a

−

−

întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin colaborarea cu ziarul cu
cel mai mare tiraj din Transilvania.
artiştilor şi a instituției organizatoare;
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
încurajarea şi sprijinirea artiştilor promovarea acestora în rândurile Paginii Culturale
tineri;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin includerea elementelor
punerea în valoare a Patrimoniului specifice din Județul Alba în edițiile Paginii Culturale
Cultural Naţional material şi imaterial; și distribuirea acesteia pe plan județean, în tiraj de
18.000 de exemplare/ediție

− educaţia şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici de promovare a produselor și serviciilor
cultural-artistice din Județul Alba și oferirea către
publicul larg, în mod regulat, a unor informații
culturale.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Tabăra Națională de Sculptură DÂMBUL LUI GÂF

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10.06-20.07.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Organizarea primei etape a taberei de sculptură în anul Centenarului Marii Uniri la Dâmbul lui
Gâf din Horea (Jud. Alba), 22-31.08.2018

-

Organizarea cele de-a doua etape a taberei de sculptură în anul Centenarului Marii Uniri în Alba
Iulia (Jud. Alba), 21-30.11.2018

-

Evaluarea proiectului, 19-22.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 22-30.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
78.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

14500

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

14500

Alte cheltuieli (**)
alte cheltuieli specifice proiectului – materiale consumabile sculptură
alte cheltuieli specifice proiectului – blocuri marmură

63349
3500
59849

TOTAL - 77.849 lei

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 20.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin vizitarea directă de
4000 de beneficiari direcți și indirecți ai
către turiști a zonei Dâmbul lui Gâf din Horea și a
proiectului,
Cetatății Alba Carolina, acolo unde se află amplasate
lucrările realizate în cadrul taberei
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin colaborarea cu una
dintre cea mai importantă instituții de învățământ de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
specialitate – Universitatea Națională de Arte din
București (profesorii și studenții sculptori)
încurajarea
tineri;

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la implementarea proiectului
(sculptori tineri, studenți, recomandați de către
profesorii universitari de specialitate)

educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici de promovare a zonelor turistice și produse
culturale.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.09.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0610.06.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.06-10.06.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
10-26.07.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.07-30.07.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor de folclor din cadrul festivaului, cu participanți din Albania, Bosnia și
Herțegovina, Bulgaria, Columbia, Cehia, Grecia, Muntenegru, România, Ucraina și Turcia, 2628.07.2019, la Aiud

-

Evaluarea proiectului, 01.08-10.09.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.09.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
120.000
lei

Suma (lei)

Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna

118800

Cazare și masă participanți internaționali

118800

TOTAL - 118.800 lei

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 6.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
la spectacolele organizate și prin promovarea
ai proiectului,
regională

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

−

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției
organizatoare
princolaborarea
cu
ansambluri folclorice din 10 țări diferite: Albania,
Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Columbia, Cehia,
Grecia, Muntenegru, România, Ucraina și Turcia

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea proiectului
tineri;
(ansambluri folclorice de tineri participante la
spectacolele din cadrul festivalului)
punerea în valoare a Patrimoniului
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
Cultural Naţional material şi imaterial; material și imaterial prin participarea la festivalul de
la Aiud a grupurilor folclorice din 9 țări plus România.
educarea şi dezvoltarea audienţei,
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.
mentalităților, prin punerea în scenă a folclorului
muzical și coregrafic din 10 țări diferite.
încurajarea

şi

sprijinirea

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Târgul Turismului Rural din Județul Alba

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.04.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.04.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.08-10.08.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.09-20.09.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.09-25.09.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului, 01.09-17.09.2018

-

Realizarea activităților din cadrul târgiului de turism rural (28-30.09.2018):
- 3 infotrip-uri (Zona Cheile Aiudului, Stațiunea Turistică Albac, Zona Munților Apuseni și
Zona Cheile Aiudului)
- 1 expoziție de artă fotografică, intitulată ,,Timp străvechi”
- prezentare de studiu ,,Identificarea gospodăriilor tradiționale în vederea conservării in situ
– zona Țara Moților”
- conferința ,,Turismul rural românesc – tradiție și modernitate”
- concurs de interpretare la tulnic ,,In memoriam Elena Pogan”
- recitaluri de muzică ușoară și blues
- discotecă, focuri de tabără și focuri de artificii
- târg național al meșterilor tradiționali
- târg național de turism rural
- spectacole folclorice

-

Evaluarea proiectului, 07-20.10.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.10.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
50.000 lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii
8/1996)
onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe
Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Echipament lumini scenă
Ambulanta
Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Masă și cazare artisti/invitați/colaboratori
Cheltuieli cu transportul
transport participanti - artiști
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale:indicatoare, flyere
Promovare facebook
Promovare mass-media
Alte cheltuieli (**)
premii ( in baza regulamentului aprobat de autoritatea
deliberativa)
Taxă UCMR-ADA

22100
22100
7400
3350
4050
9000
9000
1560
1560
7100
500
1600
5000
2800
2000
800

TOTAL - 49.960

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 125.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
7.000 de beneficiari direcți și indirecți
și promovare națională a proiectului
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect de promovare a turismului rural și turismului
artiştilor şi a instituției organizatoare;
cultural din România
încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea proiectului
(tineri artiști, meșteri tradiționali)

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin implementarea unui proiect
Cultural Naţional material şi imaterial; de promovare a turismului rural și turismului cultural
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin implementarea unui proiect de
educarea şi dezvoltarea audienţei, promovare a meșteșugurilor tradiționale și a
produselor realizate de către aceștia, oferirea de
schimbarea mentalităţilor.
exemple de bune practici în domeniul turismului
rural și promovarea muzicii tradiționale românești
autentice.

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.09 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0910.10.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.09.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 1027.10.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 10-28.10.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concursului de interpretare a romanței și a recitalurilor de romanțe la Zlatna, 2527.10.2018

-

Realizarea Galei Naționale a festivalului la Alba Iulia, în anul Centenarului Marii uniri,
28.10.2018

-

Evaluarea proiectului, 01-10.11.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-18.11.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma
(lei)
6200

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

70.000 lei

inchirieri spatii - sală Casa de Cultură a Sindicatelor

4000

inchirere echipamente - lumini scenă

1200

inchirieri decoruri

1000

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

60200

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

60200

Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Cazare și masă artisti/invitați/colaboratori
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
promovare facebook

2600
2600
1000
1000

TOTAL - 70.000

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
15.000 de beneficiari direcți și indirecți

- atingerea unui număr de cel puțin 58.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,

ai proiectului,

promovare națională și transmitere live

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu
interpreți renumiți de pe plan național, membri ai
unor importante formații și instituții artistice (Opera
Română din Cluj Napoca, Opera Română din
București, Academia de Muzică ,,Gheorghe Dima” din
Cluj-Napoca) și implementarea proiectului sub
patronajul CNR UNESCO

−

−

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea proiectului
(tineri interpreți de romanțe)
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin promovarea unui gen
muzical aparte și organizarea concertelor sub egida
Anului European al Patrimoniului Cultural,

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin promovarea romanței, ca gen
educarea şi dezvoltarea audienţei,
muzical de patrimoniu, care trebuie conservat,
schimbarea mentalităţilor.
valorificat și promovat de către generațiile viitoare de
interpreți

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Internațional de Film Etnografic

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.07 – 20.09.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 0130.07.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01-30.07.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01-10.08.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.07-12.08.2018, pe plan local, județean, național,

-

Realizarea Festivalului de Film Etnografic (722 de filme înscrise din 85 de țări), 10-12.08.2018,
Zlatna

-

Evaluarea proiectului, 12-30.08.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.08 – 20.09.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

15.000 lei

Suma
(lei)
6000

inchirere echipamente – ecran led (difuzare filme etnografice)

6000

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Membri juriu festival-concurs
Tipărituri
Mesh/banner (2 buc)
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Pixuri, mape personalizate

6120
6120
1585
1585
230
230

TOTAL - 13.935

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă la
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
sesiunile de vizionare film etnografic și participare la
ai proiectului,
concurs (722 de filme din 85 de țări), promovare
națională și internațională

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect cu participare internațională (85 de țări
artiştilor şi a instituției organizatoare;
participante)

−

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de filme etnografice și
în spectacolele folclorice organizate,

educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin promovarea și valorificarea filmelor
schimbarea mentalităţilor.
etnografice de pe plan internațional, oferirea accesului
la cultură națională și internațională locuitorilor din
Județul Alba

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua Națională a României

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.10 – 05.12.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, , 03.10 –
30.10.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, , 03.10 – 30.10.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, ,
03.10 – 30.10.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, , 03.10 – 30.11.2018, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea activităților destinate publicului, cu ocazia Zilei Naționale a României în Anul
Centenarului Marii Uniri, 31.10 – 03.12.2018:
- Concert-filmare TVR - TEZAUR FOLCLORIC, ,,100 de ani România, 35 de ani Tezaur Folcloric”,
difuzat în data de 01 decembrie 2018, Ziua Națională a României (Palatul Cultural din Blaj),
- Intonarea Imnului Național al României de către Gheorghe Zamfir în Sala Unirii din Alba
Iulia
- Recital folcloric pe Câmpia Libertății din Blaj – reconstituirea Zborului Unirii
- Difuzarea live a manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Naționale a României în Anul
Centenarului Marii Uniri
- Spectacole folclorice organizate pe 4 scene din Cetatea Municipiul Alba Iulia
- Spectacole de muzică interbelică pe 1 scenă din Centrul Municipiului Alba Iulia
- Paradă populară și reconstituirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia cu peste 3.000 de
perticipanți în costum tradițional românesc din toate zonele istorice ale României
- Conferință susținută de Teodor Baconschi ,,Marea Unire ca pas spre Uniunea Europeană”
- Lansarea cărții ,,Roma Bizantină” – Teodor Baconschi și Horia Bernea
- Recital de doine din zonele istorice ale României (nai și orgă) – Catedrala Încoronării din
Alba Iulia
- Expoziție de artă fotografică ,,File de istorie – reconstituiri istorice prin obiectivul
fotografului”
- Expoziție de fotografie istorică de dimensiuni mari - ,,File de istorie – Alba Iulia, orașul de jos
– Hotel Apulum”
- Gestionarea accesului numărului mare de participanți în parcările special amenajate
- Degustări și demonstrații de gastronomie tradițională în Cetatea Alba Carolina

-

Evaluarea proiectului, 03-10.12..2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-20.12.2018.2018, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma
(lei)

Închirieri spatii/echipamente/ mijloace de transport

66000

inchirieri sală Casa de Cultură a SIndicatelor

7000

inchirere echipamente scenotehnică 5 scene

50000

Închiriere corturi lumitate și încălzite

950.000
lei

9000

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

305000

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

305000

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Realizare scară acces Șanțurile Cetății
Transmisie și preluare TVR
Transmisie liveHD multicam evenimente Ziua Națională a României
Demonstrații de gastronomie tradițională (100 de bucătari)
Spoturi video
200 de persoane – organizare eveniment (parcări, acces, paradă etc.)
Cheltuieli ocazionate de masă, cazare si diurna
Cazare
Cheltuieli cu transportul
transport participanți
Tipărituri
Expoziții foto
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
materiale promoţionale

242200
34000
30000
41000
60000
7200
70000
195122
195122
3600
3600
19200
19200
91500
45500

Mesh scene
Promovare facebook
Promovare mass-media
Alte cheltuieli (**)
materiale specifice proiectului (material textil, material inox expoziție)

3000
4000
39000
4000
4000

TOTAL

-

926.622

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
200.000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

- atingerea unui număr de cel puțin 1.500.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă la
evenimentele organizate, difuzare live facebook a
evenimentelor principale din zilele de 31 noiembrie, 01
și 02 decembrie, organizarea și difuzarea TVR a
concertului-filmare TEZAUR FOLCLORIC (6 emisii și 12
reluări pe posturile TVR 1, TVR 3, TVR Moldova și TVR
Internațional), promovarea proiectului pe plan
național
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unuia
dintre cele mai importante proiecte de pe plan
național, la Alba Iulia, în Anul Centenarului Marii Uniri
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la evenimentele organizate
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național

−

−

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

material și imaterial prin organizarea evenimentelor în
principalele obiective de patrimoniu cultural național:
Sala Unirii, Cetatea Alba Carolina, Câmpia Libertății,
Palatul Cultural din Blaj, zona fostului Hotel Apulum și
promovarea Patrimoniului Cultural imaterial prin
manifestările dedicate direct publicului larg (concertfilmare Tezaur Folcloric, spectacole folclorice pe 4
scene din Municipiul Alba Iulia, parada portului
tradițional românesc cu peste 3.000 de participanți)

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin implementarea unui proiect de
uniune și colaborare națională, oferirea unuii exemplu
schimbarea mentalităţilor.
de bune practici în domeniul promovării Patrimoniului
Cultural material și imaterial, organizarea unor
momente în care publicul să ia parte direct la actul
cultural și reconstituirea Marii Adunări Naționale

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.10 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, , 03.10 –
30.10.2018

-

Stabilirea strategiei de promovare, , 03.10 – 30.10.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și startarea procedurilor de achiziții publice, 0123.11.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-24.11.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea festivalului-concurs de muzica folk la Casa de Cultuă a Sindicatelor din Alba Iulia, 2425.11.2018

-

Evaluarea proiectului, 26.11-10.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-20.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)
onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

Suma
(lei)
51270
51270

70.000 lei

Cheltuieli ocazionate de masă, cazare si diurna
Cazare și masă participanți
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare facebook
Promovare mass-media
Alte cheltuieli (**)
premii ( in baza regulamentului aprobat)
alte cheltuieli specifice proiectului – plachete premii

7050
7050
7150
750
6400
3850
3300
550

TOTAL

-

69.320 lei

IV. REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 60.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
la concertele organizate, difuzare live facebook și
ai proiectului,
promovare națională

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unuia
dintre cele mai importante proiecte de muzică folk
din țară, colaborarea cu importanți artiști
reprezentativi pentru acest gen muzical

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de compoziție și
interpretare organizat și prin participarea în
concertele de gală

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educaţia şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin implementarea unui proiect
dedicat muzicii folk, care oferă diversitate culturalschimbarea mentalităţilor.
artistică cetățenilor Județului Alba

I. TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor și
Conferința Națională a Asociației de Științe Etnografice din România

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.10 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, , 03.10 –
30.10.2018, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, , 03.10 – 30.10.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, ,
03.10 – 30.10.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, , 03.10 – 30.11.2018, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea Sesiunii de Comunicări și a lansărilor de carte, 14-16.11.2018, Palatul Cultural din
Blaj
Sesiuni de comunicări organizate:
- Momente, direcții și teme în cercetarea etnologică românească
- Contribuții la cercetarea etnologică românească
- Aurea mediacritas sau despre masa critică a culturii (aspirații, marginali, anonimi)
- Teme și minorități refulate
- Digitizare, promovare și valorificare a patrimoniului cultural
- Probleme ale etnologiei actuale
- Resurse patrimoniale
- De la război la efectele Marii Uniri – perspective etnologice
- Cultură și spiritualitate românească – abordări fundamentale
- Abordări etnomuzicologice
MODERATORI: Ilie Moise, Ion Cuceu, Ioana Fruntelată, Eleonora Sava, Cosmina Timoce Mocanu,
Corina Mihăescu, Mihaela Bucin, Nicolae Constantinescu, Emil Țîrcomnicu, Ion Pop Curșeu,
Narcisa Știucă, Ligia Fulga, Mirela Crețu, Delia Suiogan, Camelia Burghele.

-

Evaluarea proiectului, 17.11-10.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10.20.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

28.000 lei

Suma
(lei)
23000
23000
1700
1700
3000
3000

Cheltuieli ocazionate de masă, cazare si diurna
Cazare și masă participanți
Cheltuieli cu transportul
transport participanți
Tipărituri
Cărți

TOTAL

-

27.700 lei

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,

1500 de beneficiari direcți și indirecți ai promovare regională și diseminare cărți lansate (19
publicații lansate în cadrul sesiunilor de comunicări).
proiectului,

−

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea
proiectului în colaborarea cu una dintre cele mai
întărirea capacităţii organizaţionale a importante organizații de specialitate din țară din
domeniul etnografiei și folclorului (Asociația de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
Științe Etnografice din România) și participarea unui
număr important de specialiști la evenimentele
organizate
încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin lansarea
unor publicații scrise de către aceștia

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin organizarea evenimentului
Cultural Naţional material şi imaterial; în Palatul Cultural din Blaj și organizarea unui
eveniment unic în țară – Conferința Națională a
Asociației de Științe Etnografice din Români
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin lansarea unui număr de 19
publicații, diseminate ulterior pe plan național
schimbarea mentalităţilor.
(academiilor, universităților din țară)

I. TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Concert Tradițional de Colinde la Alba Iulia

II. PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.10 – 30.10.2018

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, , 03.10 –
30.10.2018, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, , 03.10 – 30.10.2018

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, ,
03.10 – 30.10.2018

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, , 03.10 – 12.12.2018, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea concertului de colinde, 15.12.2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia

-

Evaluarea proiectului, 17-20.12.2018

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20.12.2018

III.
BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli

Suma
(lei)
36550

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

50.000 lei

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe (artiști invitați)

36550

Prestări servicii (colaboratorii, alte servicii)
Preluare și difuzare TVR
Scenotehnică – lumini scenă
Decor scenă
Cheltuieli ocazionate de cazare si diurna
Cazare artiști
Acţiuni promoţionale şi de publicitate
Promovare facebook

10600
5000
1600
4000
1000
1000
1200
1200

TOTAL

-

49.350 lei

IV. REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 200.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
5000 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare națională, transmitere live facebook și
proiectului,
transmitere TVR în 3 emisii pe postul TVR 3.

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin organizarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a concert de colinde tradiționale cu participare
națională (din diferite zone etnofolclorice ale
artiştilor şi a instituției organizatoare;
Județului Alba și ale țării), preluat și difuzat de TVR

−

încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă în cadrul concertului

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin organizarea unui concert de
colinde autentice din diferite zone etnofolclorice ale
Cultural Naţional material şi imaterial; țării, cu accent pus pe portul tradițional al artiștilor
educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin organizarea unui concert de
schimbarea mentalităţilor.
colinde tradiționale românești, autentice

2019
TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul cultural ,,Augustin Bena”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor
culturale comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a
cetățenilor la viața culturală,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite
forme de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca
marcă a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la evenimentele organizate pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 11.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.04 -10.10.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții
publice, 01.06 – 15.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.09 - 05.11.2019, pe plan local, național și
internațional,

-

Realizarea activităților cultural-artistice: concursul internațional de interpretare a muzicii
de cameră, colocviile naționale de etnografie și folclor, lansări de
carte/partituri/CD/DVD, expoziții de arte, 30.10 – 03.11.2019,

-

Evaluarea proiectului, 04 – 12.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 12 – 15.11.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

240.000 lei

231.020 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 1.000.000
de beneficiari direcți și indirecți, prin
100.000 de beneficiari direcți și
participare directă la evenimentele organizate,
indirecți ai proiectului,
difuzare live facebook (impact de 80.000 de
persoane), difuzare concert Tezaur Folcloric pe
posturile TVR 1, TVR 3, TVR Moldova și TVR
Internațional, 3 dintre difuzări fiind pe locul I la
rating, în topul săptămânal al emisiunilor TVR,
o difuzare fiind pe locul I – rating pe toate
posturile tv din România, în intervalul orar
respectiv,
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea unor evenimente cu impact
artiştilor şi a instituției organizatoare;
național și internațional, la cel mai înalt nivel
profesional posibil, cu invitați de renume,
încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la acțiunile organizate
-

educarea

și

dezvoltarea

audienței,

tineri;
−

−

schimbarea mentalităților prin implementarea
unor evenimente cu un puternic impact
educaţia şi dezvoltarea audienţei, educativ – care servesc drept exemplu pe plan
local și național datorită parteneriatului cu
schimbarea mentalităţilor,
Televiziunea Română și cu nume sonore din
domeniul artelor plastice, etnografiei și
folclorului,
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național
material
și
imaterial
prin
punerea în valoare a Patrimoniului implementarea cu succes a unor activități
specifice (colocviile naționale de etnografie și
Cultural Național material și imaterial
folclor, concert extraordinar Tezaur Folcloric,
gala Tezaurelor Umane Vii din Județul Alba)

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua Națională a României

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în
care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau
recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a
treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de
dezvoltare și afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în
domeniile cultural-artistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de
petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de
participare al cetățenilor la viața culturală,

-

conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a
Patrimoniului Cultural imaterial,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă

a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,
-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.05 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.05 – 10.11.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05 – 01.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și startarea procedurilor de achiziții
publice, 01.05 – 29.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.10 – 03.12.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea concertelor, filmărilor și transmisiunilor în direct (15.11 – 02.12.2019), Județul
Alba

-

Evaluarea proiectului, 03-10.12..2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-20.12.2019, Centrul de Cultură

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

450.000 lei

443.300 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin
150.000 de beneficiari direcți și
indirecți ai proiectului,

- atingerea unui număr de cel puțin 350.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
directă la evenimentele organizate, difuzare
live facebook a evenimentelor principale,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin

−

−

−

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

încurajarea şi sprijinirea artiştilor
tineri;

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

implementarea unuia dintre cele mai
importante proiecte de pe plan național – Ziua
Națională a României, la Alba Iulia și
colaborarea cu artiști de renume național și
internațional.
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea
directă
la
evenimentele
organizate (soliști vocali, dansatori, soliști
instrumentiști, artiști plastici)
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea
evenimentelor în principalele obiective de
patrimoniu cultural național: Sala Unirii,
Cetatea Alba Carolina, Câmpia Libertății, zona
fostului Hotel Apulum și promovarea
Patrimoniului
Cultural
imaterial
prin
manifestările dedicate direct publicului larg
(spectacole folclorice în Municipiul Alba Iulia),

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin implementarea
unui proiect de uniune și colaborare națională,
oferirea unui exemplu de bune practici în
domeniul promovării Patrimoniului Cultural
educarea şi dezvoltarea audienţei, material și imaterial, organizarea unor
momente în care publicul să ia parte direct la
schimbarea mentalităţilor.
actul cultural

PROGRAMUL OFICIAL AL ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 2019
11 NOIEMBRIE 2019
19.00 „Cardinalul”, regia Nicolae Mărgineanu
Proiecție film
Sala Unirii
Acces liber - în limita locurilor disponibile

19 NOIEMBRIE 2019
15. 00 „Calea nouă a vechilor Icoane”
Vernisaj expoziție
Museikon
Expoziție deschisă publicului în perioada 19 nov. 2019 – 15 feb. 2020

20 NOIEMBRIE 2019
16.00 „Patria Recunoscătoare - Clopotele Întregirii”
Județul Alba
16.30 „Alba Iulia, trecut – prezent”
Vernisaj expoziție
Sala Unirii – Galeria Alba Iulia
Expoziție deschisă publicului în perioada 20 nov. 2019 – 08 dec. 2019

21 NOIEMBRIE 2019
10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire
(1918-2019)”
Sesiune științifică – ziua 1
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii
22 NOIEMBRIE 2019
10.00 „Unitate, continuitate și independență în istoria poporului român de la Marea Unire
(1918-2019)”
Sesiune științifică – ziua 2
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Sala Unirii

09.00
10.00
11.00
11.00
11.00
14.00

23 NOIEMBRIE 2019
Festivalul Național „Ambasadorii Unirii”, ediția a XIX-a
Parada Portului Popular
Catedrala Încoronării
Te Deum
Catedrala Încoronării
Crosul Unirii
Șanțurile Cetății Alba Carolina
„Hora Unității”, prezentarea soliilor
Sala Unirii – esplanada din partea estică
„Școala de folk”
Palatul Copiilor
„Bat clopote cântând reîntregirea”
Spectacol folcloric
Alba Mall

24 NOIEMBRIE 2019
12.00 Salonul Internațional de machete statice – ediția a XIV-a
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Expoziție deschisă publicului în perioada 24 nov. 2019 – 29 dec. 2019

26 NOIEMBRIE 2019
14.00

„Spațiul cuvintelor”
Vernisaj expoziție
Museikon

Expoziție deschisă publicului în perioada 26 nov. 2019 – 15 ian. 2020

16.00 „Folclorul în muzica clasică”
Recital de pian și vioară susținut de Fatma Gocek (Turcia) și Camelia Brudan (România)
Museikon
18.00 „Armata română 1916 - 1918”
Vernisaj expoziție
Sala Unirii – latura nordică
Expoziție deschisă publicului în perioada 26 nov. 2019 – 08 dec. 2019

27 NOIEMBRIE 2019
17.00 „Alba Iulia în acuarelă”
Vernisaj expoziție
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Expoziție deschisă publicului în perioada 27 nov. 2019 – 29 dec. 2019

12.00

28 NOIEMBRIE 2019
„Muzeul și orașul Alba Iulia după Marea Unire (1919-1922)”
Vernisaj expoziție
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Expoziție deschisă publicului în perioada 28 nov. 2019 – 29 dec. 2020

29 NOIEMBRIE 2019
09.00 „Cărțile Unirii în colecțiile bibliotecii”
Vernisaj expoziție
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba
Expoziție deschisă publicului în perioada 29 nov. 2019 – 01 dec. 2019

11.00

„Alba Iulia și Marea Unire”
Vernisaj expoziție
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba
Expoziție deschisă publicului în perioada 29 nov. 2019 – 01 dec. 2019

12.00

„Personalități ale Marii Uniri”
Vernisaj expoziție
Sala Unirii
Expoziție deschisă publicului în perioada 29 nov.2019 – 08 dec.2019

14.00 „Nemăsurata ispită a puterii. Gheorghe Martinuzzi – adevăratul rege al Transilvaniei în
secolul al XVI-lea”
Lansare de carte
Autori: Adriano Papo, Gizella Nemeth-Papo
Museikon
30 NOIEMBRIE 2019
10.30 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Ion I.C. Brătianu
11.00 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Iuliu Maniu
11.00 Sala 67 - „Povești în parc”, regia Decebal Marin
Spectacol de teatru 5+
Teatrul de Păpuși „Prichindel”
11.30 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuia lui Mihai Viteazul

12.00 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori
Statuile Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria
12.15 Arborarea Drapelului Național al României
Piața Tricolorului, esplanada Catedralei Încoronării
16.00 Salonul de Artă al Uniunii Artiștilor Plastici din România
Vernisaj expoziție
Galeriile UAP ale Municipiului Alba Iulia
17.00 „Folk & vers românesc”
Spectacol de poezie și muzică folk
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba
18.00 „Independența României”
Proiecție film istoric mut cu acompaniament live, narator Irina Margareta Nistor
Casa de Cultură a Sindicatelor
*Intrarea pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Invitațiile se găsesc la Casa de Cultură
a Sindicatelor

19.00 Vocile rock
Concerte Holograf, Cargo și Vița de vie
Scenă Piața Cetății
21.00 Sala 67 - „Stage dogs”, regia Florin Piersic jr.
Teatrul „Act”
Spectacol de teatru 16+
Teatrul de Păpuși „Prichindel”
1 DECEMBRIE 2019
10.00 Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori
Monumentul Unirii
10.30 Zâmbet tricolor
Face painting pentru copii
Esplanada Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
11.00 Marea Adunare Națională și Primirea Soliilor din Cetățile de Scaun
Citirea “Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia”, discursuri
Reconstituire istorică
Sala Unirii
12.00 Te Deum
Catedrala Încoronării
13.00 Ceremonie militară – defilarea trupelor și tehnicii militare
Bulevardul “1 Decembrie 1918”
14.00 Marea Unire a Bucătarilor: Gust de România
Masa populară
Cazarma 415, Piața Cetății
14.30 „Samoilă Mârza, Povestea fotografului Marii Uniri”
Eveniment cultural artistic pentru copii
Biblioteca județeană „Lucian Blaga” Alba
15.00 Cânt și suflet românesc
Spectacol folcloric
Ansamblul Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal/Ansamblul Jidvei România,
dirijor Stelian Stoica/Orchestra de muzică populară LYRA din Voivodina/Roxana
Reche/Nicolae Plută/Maria Filimon/Floricica Moga/Dorina Narița/Nicolae Tuhuț/Daniela
Popa/Ioana Șolea/Adina Popa/Iulia Șchiau/Denisa Balu/Cătălina Furdui/Florina
Oprea/Ionela Stani/Oana Horhat/Oana Marian/Ionela Răspop/Giorgiana Oancea/Bucur
Gabriel/Nicușor Balu/Iulian Bic/Alexandru Popescu/Dumitru Stroie/Andrei Banciu/Aurel

Lupu/Paul Onețiu/Ilie Medrea/Ina Todoran/Ancuța Matei Olar/Ana Ilca Mureșan/Roman
Bugar (vioară) din Novi Sad/Roxana Bădescu/Silvia Timiș/Veta Biriș/Alina Cucui/Oana
Bozga/Alina Pinca/Marinela Baba/Reta Rus/Daria Gâdea/Cătălin Hașa/Bianca Șușman –
solistul vocal al Județului Alba în 2019/Izabela Diana Marin/Oana Vențel/Cristian
Țăran/Flaviu Cristea/Mircea Târziu/Mirela Mănescu/Georgiana Necșa/Stela Botez/Elena
Nistor/Adina Hada/Bogdan Toma/Cristian Fodor/Ciprian Roman/Alexandra Chira–
câștigătoarea trofeului emisiunii-concurs TVR ,,Vedeta populară”/Ioana Breda
Morar/Floarea Calotă/Anca Branea Leontina Fărcaș și Grupul vocal tradițional ,,Muguri
de Tezaur”/Ansamblul de dansuri al Județului Alba, coregrafia Flaviu și Alexandra
Mîrza/Ioan Bocșa/Traian Jurchela/Ovidiu Barteș (vioară)/Dan Gâdea (taragot)/Sergiu
Cipariu
Scenă Piața Cetății
17.00 RePatriot
Conferință
Universitatea „1 Decembrie 1918”
17.00 Revista de front – Garda românească 1918
Spectacol de reconstituire istorică
Esplanada Porții a IV-a
18.00 „Tănase simfonic”
Concert omagial Maria Tănase
Voce: Alexandra Fits, pian: Mariano Castro, acompaniază: Orchestra Filarmonicii de Stat
Tîrgu Mureș, dirijor: Cristian Oroșanu
Casa de Cultură a Sindicatelor
Intrarea pe bază de invitație în limita locurilor disponibile. Invitațiile se găsesc la Casa de Cultură a
Sindicatelor

20.00 “Intrarea Armatei române în Alba Iulia”
Spectacol de reconstituire istorică
Poarta I, Poarta a II-a, Poarta a III-a, Esplanada Obeliscului
20.30 “Retragerea Armatei române cu torțe”
Spectacol de reconstituire istorică
Poarta a III-a, Monumentul Unirii
21.00 La mulți ani, ROMÂNIA!
Spectacol de artificii
Piața Cetății
21.30 Sala 67 - SENSOR 20
Concert Sensor 16+
Teatrul de Păpuși „Prichindel”

05 DECEMBRIE 2019
18.00 Tezaur folcloric
Concert extraordinar, spectacol televizat
Palatul Cultural Blaj
Intrarea pe bază de invitație până la ora 17:45, în limita locurilor disponibile. Invitațiile se găsesc
la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba și la Palatul Cultural Blaj

06 DECEMBRIE 2019
10.00 Ziua porților deschise la „Centrul naţional de restaurare şi conservare a cărţii vechi”
Alba Iulia

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură” – proiect unic în Europa

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de
vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,, și autoritățile locale partenere

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.04 -12.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04-10.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

publice, 01.04-17.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05-22.07.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii festivalului, 01.04-20.07.2019, Centrul de
Cultură ,,Augustin Bena,, și căminele culturale/primăriile din județ,

-

Realizarea etapelor festivalului-concurs:
- 19 mai 2019 la Poiana Narciselor – Negrileasa
- 07 iulie 2019 la Loman
- 09 iunie 2019 la Ciugud
- 23 iunie 2019 la Blaj
- 14 iulie 2019 la Rimetea
- 20-21 iulie 2019 la Avram Iancu și Muntele Găina

-

Realizarea expozițiilor meșterilor populari, 19.05-21.07.2019, Negrileasa, Loman, Ciugud,
Blaj, Rimetea, Avram Iancu și Muntele Găina,

-

Evaluarea proiectului, 22.07-30.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.08-30.09.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

380.000 lei

364.530 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat

Realizat

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 120.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
60.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă, promovare locală și națională,
ai proiectului,
transmitere live online

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea unuia dintre cele mai ample
proiecte de conservare, promovare și
valorificare a tradițiilor și obiceiurilor
românești, proiect unic în Europa, și

colaborarea cu majoritatea
locale din Județul Alba

−

încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

comunităților

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă a acestora în cadrul galei și
spectcolului folcloric (dansatori, instrumentiști
și soliști vocali)

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin conservarea,
punerea în valoare a Patrimoniului promovarea și valorificarea tradițiilor și
obiceiurilor din Județul Alba: clipuri video,
Cultural Naţional material şi imaterial; difuzări live, arhivări video și difuzări ulterioare
cu ocazia altor proiecte.
- educarea și dezvoltarea audienței,
educarea şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităților, prin prezentarea
publică a unor valori autentice, păstrători ai
schimbarea mentalităţilor.
tradițiilor și obiceiurilor românești nealterate
și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Expozițiile etnografice din Județul Alba

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de
vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 15.10.2019 Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, ,
01.04 – 15.06.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții
publice, 01.05 – 15.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.06 – 15.09.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea activităților educative și cultural-artistice în expozițiile etnografice din Județul
Alba, în perioada 15.06 – 15.09.2019,

-

Evaluarea proiectului, 15 – 30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01 – 15.10.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

20.000 lei

12.400 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 14.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare județeană,
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a
implementarea unui proiect de conservare,
artiştilor şi a instituției organizatoare;
promovare și valorificare a tradițiilor și
obiceiurilor, în colaborare cu 25 de UAT și
expoziții etnografice din Județul Alba,

încurajarea
tineri;

−

−

Realizat

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la evenimentele din cadrul
artiştilor proiectului (elevi din cele 25 de comunități
locale unde au fost organizate evenimente),

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea
de activități cultural-artistice și educative în
punerea în valoare a Patrimoniului expozițiile etnografice din 25 de comune din
Județul Alba,
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin prezentarea
publică a unor valori autentice, păstrători ai
educarea şi dezvoltarea audienţei, tradițiilor și obiceiurilor din Județul Alba, cât și

schimbarea mentalităţilor.

elemente artistice care sunt greu accesibile
comunităților în care au fost organizate acțiuni
culturale (cvartet de coarde – muzică clasică,
muzică ușoară).

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de
vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.04 – 01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 01 15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05 – 30.12.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea cercetărilor pe raza județului Alba, conform desfășurătorului stabilit în
ședințele de lucru inițiale, 01.05 – 15.12.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 15 – 20.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.12.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

10.000 lei

4.000 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin realizarea și
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
accesarea directă a paginii web de promovare
ai proiectului,
a proiectului,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
startarea realizării primei enciclopedii de
etnografie și folclor a unui județ din România.

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la realizarea enciclopediei
(studenți muzeologi / muzicologi / etnografi /
muzicieni voluntari)

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin începerea
realizării unei enciclopedii care va conține
ansamblul cunoștințelor fundamentale din
etnografiei
și
folclorului,
punerea în valoare a Patrimoniului domeniul
sistematizate după un anumit plan,
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin prezentarea
publică a conceptului și cuprinsului
enciclopediei, o colecție de etnografie și folclor
care va reprezenta un punct de referință în

− educarea şi dezvoltarea audienţei, educarea
schimbarea mentalităţilor.

și

aprofundarea

domeniilor

respective.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor populare și a costumelor tradiționale românești

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a
treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin

Bena,,
-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01-15.04.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 15-30.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții
publice, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.04 – 30.12.2019, pe plan local, național și
internațional,

-

Susținerea activităților de pomovare, conservare și valorificare a dansurilor populare și a
costumelor tradiționale românești, 01.04-30.12.2019, participări pe plan local, național
și internațional

-

Evaluarea proiectului, 20-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

100.000 lei

83.880 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participarea
20.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă la evenimentele organizate și
ai proiectului,
promovarea acestora pe plan local, național și
internațional
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
susținerea a peste 40 de spectacole de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
promovare, conservare și valorificare a
dansurilor tradiționale românești, pe plan
local, național și internațional.

încurajarea
tineri;

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea
directă
la
evenimentele
artiştilor organizate, în calitate de dansatori,
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin participarea

−

dansatorilor la peste 40 de spectacole de
promovare, conservare și valorificare a
punerea în valoare a Patrimoniului dansurilor tradiționale românești pe plan local,
Cultural Naţional material şi imaterial; național și internațional,

− educarea şi dezvoltarea audienţei,

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin prezentarea
publică a dansurilor tradiționale românești.

schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Transalpina de Apuseni - studiu de etnografie și folclor privind zona Aiud - Bucium

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a
treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

(

SE VOR ENUMERA ACTIVITĂȚILE IN

ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01-15.04.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 15-30.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.04 – 30.12.2019, pe plan local, național și
internațional,

-

Susținerea activităților de cercetarea și conservarea din punct de vedere etnografic și
folcloric a zonei ,,Transalpina de Apuseni", 01.05 – 01.11.2019, zona Aiud – Bucium,

-

Evaluarea proiectului, 04-15.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 15-30.12.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

15.000 lei

14.550 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 70.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin realizarea și
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
diseminarea unei broșuri de prezentare a zonei
ai proiectului,
Transalpina de Apuseni, precum și realizarea și
promovarea unui clip video cu zona respectivă,
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea și promovarea unui proiect de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
cercetare și conservare din punct de vedere
etnografic și folcloric a tronsonului cunoscut

sub denumirea de Transalpina de Apuseni, în
colaborare cu specialiști din cadrul unor
instituții de prestigiu din țară,

−

încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la realizarea studiului cu
artiştilor privire la zona Transalpina de Apuseni,
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin promovarea
studiului și a clipului video pe plan național,

tineri;

−

−

- educarea și dezvoltarea audienței,
punerea în valoare a Patrimoniului schimbarea mentalităților prin prezentarea
Cultural Naţional material şi imaterial; publică a unui studiu și a unui clip de
prezentare a zonei Transalpina de Apuseni, cu
toate subzonele (Aiud, Aiudul de Sus, Râmeț,
Brădești, Geogel, Măcărești, Bârlești, Cătun,
educarea şi dezvoltarea audienţei, Cojocani, Valea Barnii, Bârlești, Mogoș, Valea
Albă, Ciuculești, Bucium, Izbita, Coleșeni,
schimbarea mentalităţilor.
Bucium Sat, Cerbu).

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Târgul de fete de pe Muntele Găina

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de

vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),
-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE VOR ENUMERA ACTIVITĂȚILE IN

ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII)

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 20.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,, și autoritățile locale partenere

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.04 – 01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții
publice, 01.05 – 18.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01 – 22.07.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii târgului, 01.06 – 15.07.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,, și căminele culturale/primăriile din județ,

-

Realizarea activităților cultural-artistice și educative din cadrul târgului (spectacole,
expoziții, simpozioane, demonstrații, concursuri), 20-21.07.2019, Avram Iancu și Muntele
Găina,

-

Evaluarea proiectului,22-30.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-15.08.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

150.000 lei
REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

148.560 lei

Preconizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 120.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participarea
85.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă la evenimentele organizate și
ai proiectului,
promovarea acestora pe plan local, național și
internațional
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea proiectului în colaborare cu
artiştilor şi a instituției organizatoare;
diverse UAT-uri din țară (Arad, Hunedoara,
Cluj), cu diverse instituții (Electrica Furnizare,
IPJ, IJJ, ISU, SAJ, APA CTTA, DSP), precum și cu
artiști consacrați din România.

încurajarea
tineri;

−

Realizat

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
directă
la
evenimentele
artiştilor participarea
organizate: expoziții, ateliere, spectacole și
concerte,

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin promovarea
punerea în valoare a Patrimoniului și valorificarea uneia dintre cele mai vechi
sărbători tradiționale din România, care are loc
Cultural Naţional material şi imaterial;
în Județul Alba, pe Muntele Găina, din anul
1793.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Statu’ la vase în lunea Paștelui

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de
vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE VOR ENUMERA ACTIVITĂȚILE IN

ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 31.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01-05.04.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01-05.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții

publice, 05-10.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 10-31.04.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului folcloric, 01-29.04.2019, Centrul
de Cultură ,,Augustin Bena,, și Căminul Cultural din Șugag,

-

Realizarea obiceiului tradițional, 29.04.2019, Curtea Bisericii din Șugag,

-

Susținerea spectacolului folcloric, 29.04.2019, Căminul Cultural din Șugag,

-

Realizarea expoziției meșterilor ppopulari, 29.04.2019, Strada Principală din Șugag

-

Evaluarea proiectului, 30-31.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.05.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

15.000 lei

14.050 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
−

−

−

Realizat

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 45.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă, promovare locală și națională și
ai proiectului,
preluarea evenimentului ca ,,știre” de către
PRO TV
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea unui proiect de conservare,
artiştilor şi a instituției organizatoare;
promovare și valorificare a tradițiilor și
obiceiurilor românești, proiect preluat de către
importante trusturi media cu acoperire
națională
încurajarea
tineri;

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea acestora în cadrul spectcolului
folcloric (dansatori, instrumentiști și soliști
vocali)
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin conservarea,

−

−

și
valorificarea
obiceiului
punerea în valoare a Patrimoniului promovarea
tradițional ,,Statu la vase în lunea Paștelui,, și
Cultural Naţional material şi imaterial;
promovarea grupului tradițional de fluierași de
pe Valea Sebeșușui
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin prezentarea
publică a unor valori autentice, păstrători ai
educarea şi dezvoltarea audienţei, tradițiilor și obiceiurilor românești nealterate.
schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua Lemnarului

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii
unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor
comunităților în care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a
artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între
comunități și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a
copiilor și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural
Național pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de
vârsta a treia, persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național
și internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a
instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 19.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții,
01.04 – 01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 15.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții
publice, 01.05 – 16.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-19.08.2019, pe plan local, județean și
național,

-

Realizarea expozițiilor meșterilor populari, 17-18.08.2019, Mătișești

-

Susținerea spectacolului folcloric, 18.08.2019, Mătișești

-

Evaluarea proiectului, 19-25.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 25-30.08.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

18.000 lei

17.280 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
−

−

−

−

Realizat

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 10.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
8.500 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare locală și națională, transmitere a
proiectului,
spectacolului folcloric și a târgului meșterilor populari
pe postul național LOOK TV
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin implementarea unui
proiect de promovare și valorificare a tradițiilor și
artiştilor şi a instituției organizatoare;
obiceiurilor românilor din Munții Apuseni, cu impact
național

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul spectacolului
folcloric (meșteri tradiționali, dansatori, instrumentiști
și soliști vocali)

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin conservarea, promovarea și
valorificarea tradițiilor și obiceiurilor din Munții
punerea în valoare a Patrimoniului
Apuseni.
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor

− educarea şi dezvoltarea audienţei, românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
schimbarea mentalităţilor.

implementarea proiectului.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Concert Tradițional de Colinde

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în
care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau
recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 18.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.10 –
30.10.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 03.10 – 30.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
03.05 – 20.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01 – 23.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertului de colinde, 22.12.2019, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia

-

Evaluarea proiectului, 22-28.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 28-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

60.000 lei

59.720 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 200.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă, promovare națională, transmitere live
ai proiectului,
facebook și transmitere TVR în 3 emisii pe postul
TVR 3.
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin organizarea unui
concert de colinde tradiționale cu participare
artiştilor şi a instituției organizatoare;
națională (din diferite zone etnofolclorice ale
Județului Alba și ale țării), preluat și difuzat de TVR

încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă în cadrul concertului: lansarea
Caravanei Etnografice alături de peste 70 de copii
artiştilor din cadrul Școlii ,,Avram Iancu” din Alba Iulia,

tineri;

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea unui
concert de colinde autentice din diferite zone
etnofolclorice ale țării, cu accent pus pe portul
tradițional al artiștilor

−

punerea în valoare a Patrimoniului - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin organizarea unui concert de
Cultural Naţional material şi imaterial; colinde tradiționale românești, autentice

−

educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05 – 01.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.06 – 17.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-20.07.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
19.07.2019, aer liber - Câmpeni

-

Evaluarea proiectului, 20-30.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

15.000 lei

15.000 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
−

Realizat

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
3.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare în mass-media
proiectului,

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a proiect de conservare, promovare și valorificare a
muzicii tradiționale românești – concurs de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
interpretare cu participare națională

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
punerea în valoare a Patrimoniului conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
educarea şi dezvoltarea audienţei, românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului – concursul de interpretare

schimbarea mentalităţilor.

a muzicii tradiționale românești de către tineri.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în Țara de Piatră”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04-01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04-

01.05.2019, Județul Alba,
-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04-01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.05-28.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-31.06.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
30.06.2019, aer liber - Abrud

-

Evaluarea proiectului, 01-15.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 15-30.07.2019, Centrul de Cultură

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

15.000 lei

14.960 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 10.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
3.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare regională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect de conservare, promovare și valorificare a
artiştilor şi a instituției organizatoare;
muzicii tradiționale românești – concurs de
interpretare cu participare națională
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
punerea în valoare a Patrimoniului conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
educarea şi dezvoltarea audienţei, românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
schimbarea mentalităţilor.
implementarea proiectului – concursul de interpretare
a muzicii tradiționale românești de către tineri.

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta”

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 01.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 25.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-27.10.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
27.10.2019, Casa de Cultură ,,Ion Sângerean” din Ocna Mureș

-

Evaluarea proiectului, 28-30.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

12.000 lei

14.280 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 4.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă și
3.000 de beneficiari direcți și indirecți ai
promovare regională
proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect de conservare, promovare și valorificare a
artiştilor şi a instituției organizatoare;
muzicii tradiționale românești – concurs de
interpretare cu participare națională
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
punerea în valoare a Patrimoniului conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
educarea şi dezvoltarea audienţei, românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului – concursul de interpretare
schimbarea mentalităţilor.
a muzicii tradiționale românești de către tineri.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Felician Fărcașiu”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 08.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 08.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.10 – 11.11.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolului Folcloric,
09-10.11.2019, Casa de Cultură ,,Lucian Blaga” Sebeș

-

Evaluarea proiectului, 11-20.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.11.2019, Centrul de Cultură

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

50.000 lei

50.000 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă,
30.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală și națională, preluarea și difuzarea
ai proiectului,
galei laureaților și recitalurilor pe postul TVR 3 și
posturile radio: Radio România Regional și Radio
România Cluj.

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a proiect de conservare, promovare și valorificare a
muzicii tradiționale românești – concurs de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
interpretare
cu
participare
națională
și
promovare/difuzare radio și tv națională

−

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de interpretare a
folclorului muzical românesc

−

−

încurajarea şi sprijinirea artiştilor tineri;

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial în cadrul proiectului prin
punerea în valoare a Patrimoniului conservarea, promovarea și valorificarea muzicii
tradiționale românești, dar și promovarea acestora pe
Cultural Naţional material şi imaterial;
posturile radio și tv cu acoperire națională
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin prezentarea publică a unor valori
educarea şi dezvoltarea audienţei, autentice, păstrători ai tradițiilor și obiceiurilor
schimbarea mentalităţilor.
românești nealterate și implicarea directă a tinerilor în
implementarea proiectului – concursul de interpretare
a muzicii tradiționale românești de către tineri.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 04.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05 – 01.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.06 – 04.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.08 – 09.09.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea Concursului de interpretare a muzicii populare românești și a Spectacolelor
Folclorice, 05-08.09.2019, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia și Centrul comunei Jidvei

-

Evaluarea proiectului, 10-20.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea
Valoarea cheltuieli realizate
aprobată
Tipul cheltuielilor(*)
cheltuieli
150.000
lei

Suma (lei)

Onorarii (drept de autor şi drepturi conexe în temeiul Legii 8/1996)

150000

onorarii drepturi de autor și/sau drepturi conexe

150000

TOTAL - 150000

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
−

−

Realizat

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 500.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
100.000 de beneficiari direcți și
directă și promovare națională, 4 transiuni în
indirecți ai proiectului,
direct pe TVR 1, TVR 3 și Radio Cluj, 7 difuzări
în cadrul emisiunii Tezaur Folcloric pe posturile
TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova + 7
reluări.
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
colaborarea cu cea mai importantă emisiune
artiştilor şi a instituției organizatoare;
de folclor din România – Tezaur Folcloric, cu
una dintre cele mai importante companii din
România – Compania JIDVEI, realizarea a 4
transmisiuni în direct și colaborarea cu
interpreți de folclor de renume național și
internațional
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul

−

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

artiştilor concursului de interpretare și în cadrul
recitalurilor de folclor

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unuia dintre cele mai
importante festivaluri-concurs de promovare a
muzicii tradiționale românești, vocale și
punerea în valoare a Patrimoniului instrumentale
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin includerea, în
premieră, a 3 activități de educație artistică și
culturală, cu invitați din domeniul folclorului
educarea şi dezvoltarea audienţei, muzical, dedicate tinerilor. Prezentarea
schimbarea mentalităţilor.
publicului prezent și telespectatorilor valori
reale, autentice ale Județului Alba și României.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
De 50 de ani, arte și meșteșuguri pentru toți

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document
cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 04.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 01.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.05 – 04.11.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea activităților principale din cadrul proiectului (spectacol, expoziție ,concurs etc.): 1516.06.2019 și 14-15.09.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 16-30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

90.000 lei

85.570 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 50.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participarea
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă la evenimentele organizate și
ai proiectului,
promovarea acestora pe plan local și național,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a oraganizarea unui eveniment aniversar la
împlinirea a 50 de ani de la înființarea Școlii de
artiştilor şi a instituției organizatoare;
arte și meșteșuguri în Alba; colaborarea cu
instituții de specialitate de pe plan național,
cât și cu foști cursanți, actuale repere în
domeniile artistice absolvite.

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
directă
la
evenimentele
artiştilor participarea
organizate (ateliere cu și pentru copii, cu toate
specializările școlii de arte și meșteșuguri),

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin prezentarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, publică a întregii activități, a întregului
potențial educativ și cultural-artistic al Școlii de
schimbarea mentalităţilor.
arte și meșteșuguri.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 21.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,

01.06-18.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01-21.10.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concursului și a spectacolului, 19-20.10.2019, Zlatna

-

Evaluarea proiectului, 21-30.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-15.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

35.000 lei

34.970 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participarea
2.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă la evenimentele organizate și
ai proiectului,
promovarea acestora pe plan local și național,
-întârirea capacității organizaționale a artiștilor
și a instituției organizatoare prin colaborarea
cu interpreți renumiți de pe plan național,
întărirea capacităţii organizaţionale a
membri ai unor importante formații și instituții
artistice (Opera Română din Cluj Napoca,
artiştilor şi a instituției organizatoare;
Opera Română din București, Academia de
Muzică ,,Gheorghe Dima”din Cluj-Napoca)și
implementarea proiectului sub patronajul CNR
UNESCO
încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

artiştilor

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la proiect – participarea în
calitate de concurenți la unul dintre cele mai
apreciate concursuri de interpretare a
romanței

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin promovarea
romanței, ca gen muzical de patrimoniu, care
educarea şi dezvoltarea audienţei,
trebuie conservat, valorificat și promovat de
schimbarea mentalităţilor.
către generațiile viitoarede interpreți

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch”

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

PLANUL
-

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 20.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 31.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.05 – 03.06.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea activităților educative și cultural-artistice din cadrul proiectului, 01-02.06.2019,
Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 03-10.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-20.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

10.000 lei

6.360 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participare directă și
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare pe plan regional
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unui
întărirea capacităţii organizaţionale a
proiect special, în amintirea lui Carl Filtsch, una dintre
artiştilor şi a instituției organizatoare;
cele mai importante personalități muzicale ale
secolului al XIX-lea.

încurajarea
tineri;

−

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la acțiunile culturale organizate
(recital muzică clasică).

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin prezentarea publică a unui
eveniment de recunoaștere și respect pentru cel care a
schimbarea mentalităţilor.
fost Carl Filtsch, elevul preferat al lui Frederic Chopin,
la Paris.

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme
de exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă
a identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la evenimentele organizate pentru grupurile
dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane care
locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04-18.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,

01.05 – 15.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01 – 18.11.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea festivalului-concurs de muzică folk, 16-17.11.2019

-

Evaluarea proiectului, 18-25.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 25-30.11.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

70.000 lei

67.400 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 90.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă la
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
concertele organizate, difuzare live facebook și
ai proiectului,
promovare națională

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin implementarea unuia
dintre cele mai importante proiecte de muzică folk din
țară, colaborarea cu importanți artiști reprezentativi
pentru acest gen muzical

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la concursul de compoziție și
interpretare organizat și prin participarea în concertele
de gală

- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților prin implementarea unui proiect dedicat
muzicii folk, care oferă diversitate cultural-artistică
educaţia şi dezvoltarea audienţei, cetățenilor Județului Alba
schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
15.04 – 20.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.04 – 30.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor din stagiune, 15.04 – 30.12.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

50.000 lei

47.500 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 18.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participare directă și
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
promovare locală
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu artiști și
întărirea capacităţii organizaţionale a
soliști instrumentiști din domeniul muzicii clasice, cu
artiştilor şi a instituției organizatoare;
rezultate pe plan național și internațional

încurajarea

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la acțiunile culturale organizate
artiştilor (recitaluri și concerte de muzică clasică).

tineri;
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

− educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților prin organizarea de activități educative
schimbarea mentalităţilor.

dedicate copiilor și tinerilor din Județul Alba.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Blaj aLive

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.0401.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 07.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 15.05 – 10.06.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor la Blaj, 09.06.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 10-20.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

100.000 lei

99.960 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 30.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participare
30.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare pe plan local, național și
ai proiectului,
internațional.

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea unui proiect cu participare
internațională în rândul artiștilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 01.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,

01.05 – 15.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05 – 01.10.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea concertelor de promenadă, 01.06-30.08.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 01-15.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 15.09-01.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

15.000 lei

13.840 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 17.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin participare
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare locală
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a
colaborarea cu toate orașele din Județul Alba,
artiştilor şi a instituției organizatoare;
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la acțiunile culturale
organizate (recitaluri și concerte de muzică de
încurajarea şi sprijinirea artiştilor fanfară).
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin prezentarea
publică a unor recitaluri instrumentale de
promenadă, foarte puțin promovate în ultimii
educarea şi dezvoltarea audienţei, ani, dar cu impact emoțional și artistic
schimbarea mentalităţilor.
important.
tineri;

−

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Tabăra Națională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și între
indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la evenimentele organizate pentru grupurile
dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane care locuiesc
în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 10.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –
01.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,
01.05 – 25.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 10-25.08.2019, pe plan local, județean și național,

-

Desfășurarea taberei de sculptură, 12-20.08.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 20-30.08.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 01-10.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

30.000 lei

29.890 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 10.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin vizitarea
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă de către turiști a zonei Dâmbul lui Gâf
ai proiectului,
din Horea și a Cetatății Alba Carolina, acolo
unde se află amplasate lucrările realizate în
cadrul taberei

−

întărirea capacităţii organizaţionale a - întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
artiştilor şi a instituției organizatoare;
colaborarea cu una dintre cea mai importantă
instituții de învățământ de specialitate –
Universitatea Națională de Arte din București
(profesorii și studenții sculptori)

−

încurajarea
tineri;

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la implementarea
proiectului
(sculptori
tineri,
studenți,
recomandați de către profesorii universitari de
specialitate)

educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin oferirea unui
exemplu de bune practici de promovare a
zonelor turistice și produse culturale.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Județul Alba în țară și în lume

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 10.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.01-10.12.2018, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,

PLANUL DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

01.02-10.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-10.12.2018, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea acțiunii principale din cadrul proiectului, 01.02-10.12.2018

-

Evaluarea proiectului, 11-27.12.2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 28-29.12.2018, Centrul de Cultură

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

100.000 lei

98.700 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă la
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
evenimentele implementate și promovate pe plan
ai proiectului,
local, regional, național și internațional: Festival
Internațional de Folclor Rimini (Italia), Parteneriat
Regiunea Gansu (China), Festival Internațional Roma
(Italia), Festival Internațional Malta, Ziua Națională a
României la Paria (Franța) și alte evenimente culturalartistice pe plan local și național.
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu
organizații, instituții de profil de pe plan local, regional,
întărirea capacităţii organizaţionale a național și internațional (misiuni diplomatice ale
României pe plan internațional, instituții de cultură)
artiştilor şi a instituției organizatoare;
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora la implementarea
proiectelor (dansatori, soliști vocali, soliști și artiști
încurajarea şi sprijinirea artiştilor instrumentiști)
tineri;

−

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin cooperarea cultural-artistică
punerea în valoare a Patrimoniului cu instituții, organizații de profil de pe plan național și
internațional și mobilitatea artiștilor, a operelor,
Cultural Naţional material şi imaterial;
creațiilor și serviciilor acestora

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
practici, de bună colaborare cu instituții de specialitate
de pe plan național și internațional.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Centrul de Excelență în Fotografie

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în
circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în
publicații și cărți de specialitate,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.04 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.04 –

01.05.2019, Județul Alba,
-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.04 – 01.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice, 01 15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05 – 30.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Evaluarea proiectului, 15 – 20.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.12.2019, Centrul de Cultură

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

10.000 lei

4.000 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 12.000 de
beneficiari direcți și indirecți prin realizarea și
10.000 de beneficiari direcți și indirecți
accesarea directă a paginii web de promovare a
ai proiectului,
proiectului și participarea/promovarea evenimentului
de lansare a proiectului,

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
întărirea capacităţii organizaţionale a instituției organizatoare prin înființarea Centrului de
Excelență în Fotografie, în Județul Alba, care va purta
artiştilor şi a instituției organizatoare;
numele lui Samoilă Mârza – fotograful Unirii,

−

încurajarea

şi

sprijinirea

tineri;

−

artiştilor - încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea proiectului și
adresarea activităților centrului de excelență către
categoria de vârstă 16 – 35 de ani.

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin realizarea de ședințe foto,
expoziții de fotografie etnografică și realizarea unei
Cultural Naţional material şi imaterial;
baze de date cu fotografie veche din Județul Alba,

− educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
schimbarea mentalităţilor.

mentalităților prin prezentarea publică a unui proiect
de excelență, într-un domeniu de actualitate – arta
fotografică.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Ziua culturii maghiare de la Mirăslău

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,

10.03-20.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.08.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor, 01.08-30.08.2019, Mirăslău (aer liber)

-

Evaluarea proiectului, 01.09-10.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

10.000 lei

10.000 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 2.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
1.500 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare pe plan local
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a
colaborarea cu reprezentanții celei mai
artiştilor şi a instituției organizatoare;
numeroase minorități etnice din România

încurajarea

şi

sprijinirea

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea
punerea în valoare a Patrimoniului de spectacole de folclor autentic românesc și
maghiar
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin oferirea unui
exemplu de bune practici, de bună colaborare
educarea şi dezvoltarea audienţei, cu minoritățile naționale din România
tineri;

−

−

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul
artiştilor proiectului (artiști interpreți)

schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
Ziua culturii maghiare de la Unirea

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.01 – 30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0110.03.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,

10.03-20.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.08.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor, 01.08-30.08.2019, Unirea (aer liber)

-

Evaluarea proiectului, 01.09-10.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

10.000 lei

9.630 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 1.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare pe plan local
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a
colaborarea cu reprezentanții celei mai
artiştilor şi a instituției organizatoare;
numeroase minorități etnice din România

încurajarea

şi

sprijinirea

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea
punerea în valoare a Patrimoniului de spectacole de folclor autentic românesc și
maghiar
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin oferirea unui
exemplu de bune practici, de bună colaborare
educarea şi dezvoltarea audienţei, cu minoritățile naționale din România
tineri;

−

−

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă a acestora în cadrul
artiştilor proiectului (artiști interpreți)

schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Festivalul Internațional de Folclor (CIOFF)

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.03 – 30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0310.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.03-10.03.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și demararea procedurilor de achiziții publice,

10.03-20.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,
-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.02-30.08.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea spectacolelor, 01.08-30.08.2019, Piața Centrală in Aiud

-

Evaluarea proiectului, 01.09-10.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 10-30.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli
150.000 lei

Valoarea cheltuieli realizate
148.650 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 6.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă la spectacolele organizate și prin
ai proiectului,
promovarea regională

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
colaborarea cu ansambluri folclorice din 10 țări
diferite: Bulgaria, Canada, China, Macedonia
de Nord, România, Rusia, Serbia, Turcia,
Ucraina și Ungaria.

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la implementarea
proiectului (ansambluri folclorice de tineri
participante la spectacolele din cadrul
festivalului)

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin prezentarea
tradițiilor și obiceiurilor românești în fața
punerea în valoare a Patrimoniului publicului spectatol, dar și participanților veniți
din 9 țări (Bulgaria, Canada, China, Macedonia
Cultural Naţional material şi imaterial;
de Nord, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina și
Ungaria)
- educarea și dezvoltarea audienței,
educarea şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităților, prin punerea în
scenă a folclorului muzical și coregrafic din 10
schimbarea mentalităţilor.
țări diferite.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Ziua Minorităților Naționale din România

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a indivizilor, în
special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a
Patrimoniului Cultural imaterial,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0530.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.09 – 15.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 03-20.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea activității principale, 13-17.12.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 18-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

20.000 lei

20.000 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 1.500 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
directă și promovare pe plan local și național,
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
întărirea capacităţii organizaţionale a
colaborarea cu reprezentanții minorităților
artiştilor şi a instituției organizatoare;
etnice din România,

− educarea şi dezvoltarea audienţei,
schimbarea mentalităţilor.

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin oferirea unui
exemplu de bune practici, de bună colaborare
cu minoritățile naționale din România

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Lăutari de ieri și de azi

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a indivizilor, în
special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a
Patrimoniului Cultural imaterial,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0530.05.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 10-15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.09 – 15.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 03-20.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea activității principale, 13.12.2019, Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 15-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli
60.000 lei

Valoarea cheltuieli realizate
57.180 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 100.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare directă
3.000 de beneficiari direcți și indirecți
la spectacolele organizate, prin promovarea
ai proiectului,
națională și transmiterea live a concertului,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu cei mai
de seamă lăutari aflați în viață în România,

punerea în valoare a Patrimoniului - punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
material și imaterial prin prezentarea publică a
Cultural Naţional material şi imaterial
genului muzical care a stat la baza formării muzicii
populare și chiar a muzicii clasice românești
- educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea

−

educarea şi dezvoltarea audienţei, mentalităților, prin punerea în scenă a unui gen
muzical foarte puțin abordat la scară largă în
schimbarea mentalităţilor.
România, care are un public nișat și în ciuda faptului
că lăutarii sunt artiști, în mare parte, fără studii de
specialitate, stilul muzical fiind unul preponderent
improvizatoric, produsul cultural-artistic generat de
aceștia este unul de o valoare incomensurabilă.

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Editura muzicală a CCAB – plan editorial 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în
circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în
publicații și cărți de specialitate,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.05-10.012.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare și a planului editorial, 01.03-10.04.2018, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.05-10.07.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05-10.10.2019, pe plan local, județean și național,

-

Publicarea partiturilor muzicale, 14.05-22.12.2019

-

Evaluarea proiectului, 22-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 22-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli
10.000 lei

Valoarea cheltuieli realizate
1.700 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 1.000 de
beneficiari direcți și indirecți, beneficiari în
1.000 de beneficiari direcți și indirecți
urma editării și distribuirii partiturilor
ai proiectului,
muzicale,

−

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

−

încurajarea
tineri;

−

−

şi

sprijinirea

- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
colaborarea cu compozitori din Județul Alba și
promovarea lucrărilor acestora

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
artiştilor participarea directă la implementarea
proiectului (tineri compozitori),

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național
material
și
imaterial
prin
tipărirea/editarea de aranjamente muzicale
punerea în valoare a Patrimoniului pe teme folclorice românești pentru diferite
formații artistice, clasice sau tradiționale,
Cultural Naţional material şi imaterial;
- educarea și dezvoltarea audienței,
educarea şi dezvoltarea audienţei, schimbarea mentalităților, prin punerea în
valoare a lucrărilor scrise de tinerii compozitori
schimbarea mentalităţilor.
și aranjori din județul Alba.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” – planul editorial 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio și video pentru integrarea în
circuitul național de valori și pentru participarea la întâlniri între specialiști și publicarea lor în
publicații și cărți de specialitate,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

romovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.03 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune

condiții, 03.05-10.06.2019, Județul Alba,
-

Stabilirea strategiei de promovare și a planului editorial, 01.05-10.06.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.05-10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05-10.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Publicarea lucrărilor de specialitate, 14.05-23.12.2019

-

Evaluarea proiectului, 23-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 23-30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII

Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

35.000 lei

16.910 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Preconizat
−

−

−

−

−

Realizat

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 3.000 de
beneficiari direcți și indirecți, beneficiari în urma
3.000 de beneficiari direcți și indirecți
editării și distribuirii cărților editate,
ai proiectului,
- întârirea capacității organizaționale a artiștilor și a
instituției organizatoare prin colaborarea cu autori
întărirea capacităţii organizaţionale a
din Județul Alba și promovarea lucrărilor acestora
artiştilor şi a instituției organizatoare;
- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
încurajarea şi sprijinirea artiştilor participarea directă la implementarea proiectului
(tineri autori),
tineri;
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural Național
punerea în valoare a Patrimoniului material și imaterial prin tipărirea/editarea de lucrări
din domeniul Patrimoniului Cultural (povești
Cultural Naţional material şi imaterial; populare, tradiții și obiceiuri românești),
educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin oferirea unui exemplu de bune
schimbarea mentalităţilor.
practici și colaborarea cu autori ai județului Alba.
Oferirea către public a unor lucrări de specialitate
care vin în sprijinul educației cultural-artistice de
calitate.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” – planul editorial 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a indivizilor, în
special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI/ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ, DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.05-10.12.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05-10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
01.05-10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.05-10.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea acțiunii principale din cadrul proiectului, 01.05-10.12.2019

-

Evaluarea proiectului, 11-27.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 28-29.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

45.000 lei

39.920 lei

REZULTATELE/IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Preconizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 5.000 de
beneficiari direcți și indirecți, beneficiari în
5.000 de beneficiari direcți și indirecți
urma editării și distribuirii CD-urilor/DVD-urilor
ai proiectului,
editate, precum și în urma promovării lor pe
plan local și național, difuzării radio și tv,
- întârirea capacității organizaționale a
întărirea capacităţii organizaţionale a artiștilor și a instituției organizatoare prin
colaborarea cu artiști (soliști vocali, soliști
artiştilor şi a instituției organizatoare;
instrumentiști) de renume național,

încurajarea
tineri;

−

Realizat

şi

sprijinirea

- încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea directă la implementarea
artiştilor proiectului, în calitate de soliști vocali și soliști
instrumentiști,

- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin editarea de
materiale audio/video ca arhivă de folclor a
punerea în valoare a Patrimoniului Județului Alba,
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

- educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților, prin editarea unor
materiale audio și video care sunt folosite
ulterior în proiecte educative de tip: Caravana
educarea şi dezvoltarea audienţei, Etnografică, Școala Altfel și Expozițiile
etnografice din Județul Alba.
schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI / ACȚIUNII
PAGINA CULTURALĂ a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a indivizilor, în
special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului/proiectrelor în cele mai bune
condiții, 03.05-10.12.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05-10.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

începerea procedurilor de achiziții publice, 01.05-15.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

-

Realizarea acțiunii principale din cadrul proiectului, 01.05-28.12.2019

-

Evaluarea proiectului, 28.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 29.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

32.000 lei

31.540 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Preconizat

Realizat

−

Atingerea unui număr de cel puțin - atingerea unui număr de cel puțin 300.000 de
beneficiari direcți și indirecți, beneficiari în
300.000 de beneficiari direcți și
multiplicării și distribuirii pe plan județean a
indirecți ai proiectului,
cotidianului (10 pagini culturale X 15.000
exemplare/ediție
X
minim
2
persoane/exemplar).

−

întărirea capacităţii organizaţionale a -întârirea capacității organizaționale a artiștilor
și a instituției organizatoare prin colaborareacu
artiştilor şi a instituției organizatoare;
ziarul cu cel mai mare tiraj din Transilvania.

−

încurajarea

−

sprijinirea

artiştilor

-punerea
în
valoare
a
Patrimoniului
CulturalNațional
material
și
imaterial
prinincludereaelementelor specifice din Județul
punerea în valoare a Patrimoniului Alba în edițiile Paginii Culturale și distribuirea
Cultural Naţional material şi imaterial; acesteia pe plan județean, în tiraj de 18.000 de
exemplare/ediție
-educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
mentalităților, prin oferirea unui exemplu de
bune practicide promovarea produselor și
educarea şi dezvoltarea audienţei,
serviciilor cultural-artistice din Județul Alba și
schimbarea mentalităţilor.
oferirea către publicul larg, în mod regulat,a
unor informații culturale.
tineri;

−

şi

-încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
promovarea acestora în rândurile Paginii
Culturale

TITLUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Târgul de Turism Rural

OBIECTIVELE PROIECTULUI /ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de
exprimare cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora
dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a
indivizilor, în special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în
care aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau
recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități
și între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor
și tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național
pentru grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia,
persoane care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.
PLANUL

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )

-

Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 03.05 – 30.04.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 03.0510.07.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.05-10.05.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și pornirea procedurilor de achiziții publice,
10.05-20.06.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.06-25.07.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea repetițiilor necesare susținerii spectacolului, 01.06-17.07.2019, Centrul de Cultură
,,Augustin Bena,,

-

Realizarea expozițiilor meșterilor populari, 26-27.08.2019

-

Susținerea spectacolului folcloric, 26-27.08.2019

-

Evaluarea proiectului, 07-20.09.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 20.06-10.10.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Valoarea aprobată cheltuieli

Valoarea cheltuieli realizate

65.000 lei

63.970 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII

Preconizat
−

−

−

Atingerea unui număr de cel puțin -atingerea unui număr de cel puțin 30.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
7.000 de beneficiari direcți și indirecți directă și promovare națională a proiectului
ai proiectului,
-întârirea capacității organizaționale a artiștilor
și a instituției organizatoare prin implementarea
întărirea capacităţii organizaţionale a unui proiect de promovare a turismului rural și
turismului cultural din România
artiştilor şi a instituției organizatoare;
-încurajarea și sprijinirea artiștilor tineri prin
participarea
directă
la
implementarea
proiectului (tineri artiști, meșteri tradiționali)
încurajarea
tineri;

−

−

Realizat

şi

sprijinirea

artiştilor
-punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național
material
și
imaterial
prin
implementarea unui proiect de promovare a
turismului rural și turismului cultural

punerea în valoare a Patrimoniului -educarea și dezvoltarea audienței, schimbarea
Cultural Naţional material şi imaterial; mentalitățilorprin implementarea unui proiect
de promovare a meșteșugurilor tradiționale și
a produselor realizate de către aceștia,
oferirea de exemple de bune practici în
domeniul turismului rural și promovarea
educarea şi dezvoltarea audienţei,
muzicii tradiționale românești autentice.
schimbarea mentalităţilor.

TITLUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
30 de ani de la Revoluția din 1989

OBIECTIVELE PROIECTULUI/ACȚIUNII
-

asigurarea viabilității Patrimoniului Cultural Național material și imaterial,

-

respectarea, protejarea, promovarea și valorificarea formelor și modalităților de exprimare
cultural-artistică, inclusiv prin prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea,

-

revalorizarea și reinserția patrimoniului imaterial în viața comunităților umane și a indivizilor, în
special a tinerelor generații,

-

protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum și a drepturilor comunităților în care
aceste forme de expresie culturală au luat naștere și a artizanilor care creează sau recreează,

-

promovarea diversității, dezvoltarea dialogului între culturi și a relațiilor între comunități și
între indivizi,

-

creșterea accesului public la proiectul implementat,

-

creșterea accesului public la educația culturală și educația artistică (în special a copiilor și
tinerilor),

-

promovarea accesului fizic și intelectual la bunurile Patrimoniului Cultural Național pentru
grupurile dezavantajate social (persoane cu dizabilități, persoane de vârsta a treia, persoane
care locuiesc în zone defavorizate etc.),

-

promovarea și valorificarea resurselor culturale din tot județul,

-

organizarea activităților de promovare a culturii și artei naționale și universale de dezvoltare și
afirmare a responsabilităților creatoare ale populației Județului Alba în domeniile culturalartistice și recreativ-distractive,

-

oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în vederea creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața
culturală,

-

oferirea de servicii culturale și activități de promovare a turismului cultural sau de petrecere a
timpului liber menite să satisfacă nevoile comunității și să crească gradul de participare al
cetățenilor la viața culturală,

-

conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a
Patrimoniului Cultural imaterial,

-

păstrarea tradiției și creației populare ca fenomen viu și tezaurizarea ca document cultural,

-

dezvoltarea culturii contemporane și valorificarea ei în viața culturală prin diferite forme de
exprimare artistică,

-

promovarea bunurilor culturale tradiționale sau contemporane și integrarea lor ca marcă a
identității etno-culturale, în circuitul național și internațional de valori,

-

dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de cultură, pe plan local, național și
internațional,

-

dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile locale în vederea atragerii de public nou,

-

atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea programelor instituției,

-

implementarea unor strategii de marketing pentru o promovare mai bună a instituției.

PLANUL
-

DE ACTIVITĂȚI AL PROIECTULUI /ACȚIUNII

(

SE

VOR

ENUMERA

ACTIVITĂȚILE IN ORDINE CRONOLOGICĂ , DATA SI LOCUL DESFĂȘURĂRII )
Ședințe de lucru cu echipa de proiect, 01.11 – 30.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Atragerea de parteneri în vederea implementării proiectului în cele mai bune condiții, 01.11 –
10.11.2019, Județul Alba,

-

Stabilirea strategiei de promovare, 01.11 – 01.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Semnarea contractelor cu artiștii, colaboratorii și startarea procedurilor de achiziții publice, 1021.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Promovarea și mediatizarea proiectului, 01.12 – 21.12.2019, pe plan local, județean și național,

-

Realizarea evenimentului principal, cu ocazia a 30 de ani de la Revoluția din 1989, 21.12.2019,
Județul Alba

-

Evaluarea proiectului, 21-30.12..2019, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,,

-

Realizarea raportului final narativ și financiar, 21-20.12.2019, Centrul de Cultură ,,Augustin
Bena,,

BUGETUL PROIECTULUI /ACȚIUNII
Valoarea aprobată cheltuieli
91.000 lei

Valoarea cheltuieli realizate
89.620 lei

REZULTATELE /IMPACTUL PROIECTULUI/ACȚIUNII
Preconizat
Realizat
−

−

Atingerea unui număr de cel puțin
30.000 de beneficiari direcți și indirecți
ai proiectului,

întărirea capacităţii organizaţionale a
artiştilor şi a instituției organizatoare;

- atingerea unui număr de cel puțin 70.000 de
beneficiari direcți și indirecți, prin participare
directă la evenimentele organizate, difuzare
live facebook a evenimentelor principale și
promovare pe plan național,
- întârirea capacității organizaționale a
artiștilor și a instituției organizatoare prin
implementarea unui proiect de păstrare a
amintirii unui moment istoric important pentru

români și România
- punerea în valoare a Patrimoniului Cultural
Național material și imaterial prin organizarea
evenimentelor în Piața Cetății din Alba Iulia și
în punctele principale de desfășurare a
Revoluției din 1989 pe raza Județului Alba.
Punerea în scenă a unor teme muzicale,
elemente de Patrimoniu Cultural imaterial,
prezente în conștiința publică în perioada
revoluției,

−

punerea în valoare a Patrimoniului
Cultural Naţional material şi imaterial;

−

educarea şi dezvoltarea audienţei, - educarea și dezvoltarea audienței,
schimbarea mentalităților prin implementarea
schimbarea mentalităţilor.
unui proiect de păstrare în amintirea
cetățenilor a unui moment istoric important
pentru România – Revoluția Română din 1989.

2020
Din cauza Pandemiei de Covid-19, mare parte dintre proiectele programate pentru
anul 2020 au fost amânate. Dintre proiectele care au putut fi sau vor fi
implementate/finalizate până la finele anului, în condiții de siguranță, în actualul context
epidemiologic, amintim:
1. Ziua Națională a României (va fi implementat în luna decembrie 2020)
2. Festivalul Cultural ,,Augustin Bena̋̋̋̋” (va fi implementat în luna octombrie 2020)
3. Promovarea Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” (proiect parțial implementat, în curs
de finalizare în luna decembrie 2020)
4. Pagina Culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” (proiect în curs de
implementare, se va finaliza în luna decembrie 2020)
5. Expozițiile etnografice din Județul Alba (proiectul va fi implementat după data de 14
septembrie 2020, odată cu începerea noului an școlar)
6. Enciclopedia de Etnografie și Folclor a Județului Alba (proiect în curs de
implementare)
7. Sistemul de certificare a calității produselor și serviciilor culturale tradiționale (proiect
în curs de implementare)
8. Alexandru Țitruș – creație și continuitate (proiect în curs de implementare)
9. Promovarea, conservarea și valorificarea dansurilor populare, muzicii și a costumelor
tradiționale românești (proiect în curs de implementare)
10. Serbările Albei (proiect în curs de implementare)
11. Concert Tradițional de Colinde (proiectul va fi implementat în luna decembrie 2020)
12. Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” (proiect implementat în perioada
08-10 septembrie 2020 – ediție aniversară cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la prima
ediție a Festivalului Național de Folclor ,,Strugurele de Aur”. Ediția aniversară s-a
desfășurat pe parcursul a trei zile, la Castelul Jidvei din Cetatea de Baltă, Județul Alba,
sub forma unor emisiuni TEZAUR FOLCLORIC, înregistrate și difuzate ulterior de
posturile TVR1 și TVR Internațional (Televiziunea Română și emisiunea TEZAUR
FOLCLORIC fiind partenerii festivalului de 20 de ani). În cadrul filmărilor, au luat parte

cele mai importante nume din folclorul muzical românesc, dar și tineri care s-au afirmat
datorită festivalului. Bugetul alocat a fost de 100.000 lei, din care au fost cheltuiți 65%
pentru contracte de cesiune a drepturilor de autor și/sau conexe din cadrul emisiunilor
Tezaur Folcloric realizate cu această ocazie.
13. Școala de Arte și Meșteșuguri ,,Augustin Bena” (proiect în curs de implementare)
14. Caravana Etnografică (proiectul va fi implementat după data de 14 septembrie 2020,
odată cu începerea noului an școlar)
15. Zilele Muzicale ,,Carl Filtsch” (proiect implementat – editarea și distribuirea
integralei partiturilor scrise de Carl Filtsch)
16. Festivalul Național de Muzică Folk ,,Ziua de mâine” (proiectul va fi implementat în
perioada 9-11 octombrie 2020)
17. Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba (proiect în curs de
implementare)
18. Concert-filmare TVR – Tezaur Folcloric (proiectul va fi implementat în luna
decembrie 2020)
19. Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba (proiect în curs de
implementare)
20. Expoziții și saloane de artă (proiect în curs de implementare. Au fost realizate până în
prezent 3 expoziții de artă fotografică)
21. Centrul de Excelență în Fotografie ,,Samoilă Mârza” (proiect în curs de
implementare)
22. Ziua Minorităților Naționale din România (proiectul va fi implementat în luna
decembrie 2020)
23. Editura muzicală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” (proiect în curs de
implementare)
24. Editura Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” (proiect în curs de implementare)
25. Casa de discuri a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena” (proiect în curs de
implementare)

26. Târgul de Turism Rural (proiectul va fi implementat sub forma unor dezbateri/analize
cu privire la Turismul Rural din Județul Alba și din România, în luna noiembrie 2020)

Alte proiecte la care instituția a luat parte în calitate de organizator sau partener,
fără necesitatea alocării bugetare din partea autorității

2017
Nr.

Proiectul

Locația

Data

crt.
1

Ziua Unirii Principatelor Române

24 ianuarie

Sighișoara

2

Seara Artelor

09-10 februarie

Cluj-Napoca

3

Carnavalul de la Veneția

17-19 februarie

Veneția (Italia)

4

Balul Moților

18-19 februarie

Câmpeni

5

Cântă și încântă de Dragobete

23 februarie

Satu Mare

6

Ziua Cucilor – Fărșangul de la Cetea

25-26 februarie

Brănești (Ilfov)

7

Proiectul 100 – Centenarul României

30 martie

Cluj-Napoca

8

Gala Feminitate și Dăruire

08 martie

Alba Iulia

9

Ziua Femeii

10 martie

Sebeș

10

Colocviul

Romanului

Românesc 05-06 aprilie

Alba Iulia

Contemporan
11

Jurnal de copii – filmare DigiTV

09 aprilie

Alba Iulia

12

Festivalul Roman Apulum

30 aprilie

Alba Iulia

13

Produs de Cluj

05-06 mai

Alba Iulia

14

Datină străbună pe Secașe

07 mai

Păuca (Sibiu)

15

Zilele Școlii Populare de Arte

10-11 mai

Tg. Mureș

16

Întâlnirea Ceferiștilor Teiuș

13 mai

Teiuș

17

Sărbătoarea Libertății

14 mai

Blaj

18

Lansarea albumului ,,Antiexemplu,, al 14 mai

Republica Moldova

trupei Carla’s Dream
19

Târgul de carte Alba Transilvana

19-21 mai

Alba Iulia

20

Balul ASTREI

21 mai

Blaj

21

Sărbătoarea florilor de mai

22 mai

Alba Iulia

22

Școala altfel

29-31 mai

Alba Iulia

23

Fiii Satului Căpâlna

04 iunie

Căpâlna

24

Ieșirea-n Rai

04 iunie

Ampoița

25

Sărbătoarea Cireșelor

18 iunie

Hăpria

26

Ziua Rozelor

24-25 iunie

Ciumbrud

27

Cursuri de vară

19 iunie-21 iulie

Alba Iulia și Deal

28

Fiii Satului Căpâlna

02 iulie

Căpâlna (Săsciori)

29

Ziua Minerului Abrud

29-30 iulie

Abrud

30

Târgul de la Sălciua

10 august

Sălciua

31

Cântec de Suflet

12-13 august

Alba Iulia

32

Fiii Satului Valea Lungă

15 august

Valea Lungă

33

Fiii Satului Feisa

15 august

Feisa

34

Fiii Satului Stremț

20 august

Stremț

35

Zilele Orașului Teiuș

27 august

Teiuș

36

Fiii Satului Ghirbom

27 august

Ghirbom

37

Filmare – România, jos pălăria

31 august

București

38

Fiii Satului Biia

03 septembrie

Biia

39

Zilele Orașului Brandenburg

07-11 august

Brandenburg

40

Sărbătoarea Dacilor

09-10 septembrie

Cricău

41

145 de ani de la moartea Eroului 10 septembrie

Țebea

Național Avram Iancu
42

Fiii Satului Teleac - Drâmbar

43

Festivalul

de

folclor

10 septembrie

Teleac

pastoral 17 septembrie

Săsciori

Perșani

Coborâtul oilor
44

Ziua Stejarului

29 septembrie

45

Dance for Peace

29 septembrie – 04 Struga (Macedonia)
octombrie

46

Fiii Satului Geomal

01 octombrie

Geomal

47

Tabără educativă

04 noiembrie

Beliș

48

Openul Internațional al României 20-26 noiembrie

Alba Iulia

(șah)
49

Workshop de dans – Hannelore Urlich

25-26 noiembrie

Alba Iulia

50

Ziua Națională a României

30 noiembrie

Sebeș

51

Dansul Bucuriei

07 decembrie

Alba Iulia

52

Serbările Iernii

09-10 decembrie

Alba Iulia

53

Best of Bussines

14 decembrie

Alba Iulia

54

Gala Performerilor

17 decembrie

Alba Iulia

55

Concert de Sărbători la Palat

26 decembrie

Blaj

2018
Nr.
crt.
1

Proiectul

Data

Locația

Ziua Unirii Principatelor Române

24 ianuarie

Centrul Cultural Sebeș

2

Unirea Principatelor Române

24 ianuarie

Sala Unirii Alba Iulia

3

Audiții muzicale

30-31 ianuarie

Centrul de Cultură Alba

4

Seara Artelor

08 februarie

Școala Populară Cluj

5

Recital de tulnic

11 februarie

Catedrala Moților
Câmpeni

6

Activitate de educație cultural-

22 februarie

Școala nr. 1 Alba Iulia

28 februarie

Beciul lui Horea

artistică
7

Recital de tulnic - ,,Horea, mândru
Împărat”

8

Mărțișor călător

Câmpeni
02 martie

Casa de Cultură
Ocna Mureș

9

Mărțișor călător

04 martie

Biserica Sfânta
Ecaterina Alba Iulia

10

Recital cameral

05 martie

Universitatea 1
Decembrie 1918 Alba

11

Spectacol dedicat zilei de 08 martie

08 martie

Căminul Cultural Jidvei

12

Concert cameral ,,Ritual de

18 martie

Casa de Cultură a

primăvară”

Studenților Alba Iulia

13

Recital cameral

21 martie

Castel Sâncrai

14

Întâlnirea anuală ACOR

22 martie

Theodora Golf Club

15

Sărbătoarea Mierii

24 martie

Blaj

16

Ora Pământului

24 martie

Catedrala Încoronării
Alba Iulia

17

Concert de Pricesne

25 martie

Biserica Sfântul Petru
și Pavel Sântimbru

18

Concert de Pricesne

25 martie

Biserica Ortodoxă
Sfânta Treime Teiuș

19

Concert de Pricesne

29 martie

Biserica Mare Sebeș

20

Expoziție de icoane

01 aprilie

Biserica Sfântul
Nicolae Vinerea

21

Concert de Pricesne

01 aprilie

Biserica Sfântul Mihail
și Gavril Șpring

22

Concert de Pricesne

01 aprilie

Căminul Cultural
Berghin

23

Deschiderea Olimpiadei de Istorie

04 aprilie

Câmpeni

24

Expoziția ,,Paștele și Icoana din

08 aprilie

Biserica Sfântul

sufletul copilului”
25

Săptămâna altfel cu dans de

Nicolae Vinerea
09-20 aprilie

Orăștie

societate
26

Piesa de teatru ,,Croitorașul cel

6 școli din Cugir și

09 aprilie

Casa de Cultură Cugir

15 aprilie

Biserica Sfânta

poznaș”
27

Concert de Pricesne

Ecaterina Alba Iulia
28

Expoziția comemorativă de icoane

15 aprilie

pe sticlă ,,Maria Poenariu și a șasea

Biserica Sfânta
Ecaterina Alba Iulia

generație”
29

Consfătuirea națională ISJ

20 aprilie

Alba Iulia

30

Balul ASTRA

21 aprilie

Blaj

31

10 ani - TVR Teritorial Tg. Mureș

04 mai

Teatrul Național Tg.
Mureș

32

Final Four volei

06 mai

Sala Polivalentă
București

33

Târgul de Carte Alba Transilvana

10 mai

Casa de Cultură a
Sindicatelor Alba Iulia

34

Zilele Orașului Blaj

13 mai

Blaj

35

Concertul annual al Ansamblului de

14 mai

Parcul etnografic

muzică tradițională ICOANE
36

70 de ani – Școala Populară de Arte

,,Romulus Vuia” Cluj
16 mai

Reșița

și Meserii ,,Ion Ramanu” Reșița
37

Fiii Satului Șugag

17 mai

Șugag

38

Lecție deschisă – muzică ușoară

24 mai

Centrul de Cultură Alba

39

Fiii Satului Căpâlna

31 mai

Căpâlna

40

Străjerii Unirii

01 iunie

Cetatea Alba Carolina

41

Ziua Copilului

01 iunie

Cugir

42

Ziua Copilului

01 iunie

Alba Iulia

43

Expoziție de meșteșuguri

02 iunie

Cetatea Alba Carolina

tradiționale
44

Bubble Parade Alba Iulia

03 iunie

Cetatea Alba Carolina

45

Spectacol muzical-coregrafic

06 iunie

Caponiera Cetății Alba

46

Recital coregrafic

07 iunie

Timișoara

47

194 de ani de la nașterea lui Avram

09 iunie

Avram Iancu

14 iunie

Colegiul Național

Iancu – Erou al Națiunii Române
48

Finalizarea anului școlar în anul
2018

49

Sărbătorile Galdei

Militar Mihai Viteazul
24 iunie

Galda de Jos

50

Arborarea Drapelului României

25 iunie

Cetatea Alba Carolina

51

Expoziție de artă fotografică ,,Dans

26 iunie

Centrul de Cultură Alba

regăsit”
52

Ziua Drapelului României

26 iunie

Cetatea Alba Carolina

53

Ziua Rozelor

30 iunie

Aiud și Ciumbrud

54

Acasă la Bistra

01 iulie

Bistra

55

Ziua Comunei Blandiana

08 iulie

Blandiana

56

Zi-i bade cu fluiera

14-15 iulie

Luncile Prigoanei

57

Zilele Orașului Câmpeni

17 iulie

Câmpeni

58

Tabără de creație la Casa Artelor din

23-24 iulie

Casa Artelor din Deal

26-27 iulie

Casa Artelor din Deal

Tabără de creație la Casa ARtelor

31 iulie – 03

Casa Artelor din Deal

din Deal (dansuri moderne și

august

Deal (arte plastice)
59

Tabără de creație la Casa Artelor din
Deal (icoane pe sticlă)

60

populare)
61

Tabără de creație la Casa Artelor din

06-08 august

Casa Artelor din Deal

13-15 august

Casa Artelor din Deal

Deal (pian)
62

Tabără de creație la Casa Artelor din
Deal (chitară)

63

Fiii Satului Stremț

19 august

Stremț

64

Tabără de creație la Casa Artelor din

20-21 august

Casa Artelor din Deal

Deal (orgă-acordeon)
65

Comemorarea Eroilor anticomuniști

23 august

Alba Iulia

66

Zilele Comunei Unirea

25-26 august

Unirea

67

Dezvelire monument

26 august

Teiuș

68

Fiii Satului Limba

01-02 septembrie

Limba

69

Ziua Comunei Cut

02 septembrie

Cut

70

Piesa de teatru ,,Cerere în căsătorie”

06 septembrie

Palatul Cultural Blaj

71

Ziua României la Londra

08-09 septembrie

Parcul Bernie Spain din
Londra

72

Eveniment dedicat Centenarului

27 septembrie

Câmpeni

României
73

Oktoberfest

28 septembrie

Vințu de Jos

74

Balada popular în Zona folclorică

01 octombrie

Casa de Cultură a

Alba
75

Expoziție de pictură ,,Floare

Sindicatelor Alba Iulia
04 octombrie

Muntean”

Galeria de artă Alba
Iulia

76

Produs de România la Cluj

05-07 octombrie

Cluj-Napoca

77

Ziua României la Gyula

12-14 octombrie

Gyula (Ungaria)

78

Workshop de dans modern cu

13-14 octombrie

Casa de Cultură a
Studenților Alba Iulia

Hannelore Urlich
79

Spectacol folcloric ,,Sub falnic

14 octombrie

Palatul Cultural Blaj

gorun”
80

Fiii Satului Geomal

14 octombrie

Geomal

81

Dezvelire bust

19 octombrie

Alba Iulia

82

Coborâtul oilor

23 octombrie

Loman

83

Depuneri de coroane la statuia lui

01 noiembrie

Cetatea Alba Carolina

Mihai Viteazul
84

Proiect 100 la Cluj

08 noiembrie

Școala de arte Cluj

85

Piesa de teatru ,,Soț de vânzare”

10 noiembrie

Palatul Cultural Blaj

86

Parada ,,Cavalerii Vinului”

10 noiembrie

Cetatea Alba Carolina

87

Reconstituirea Zborului Unirii

20 noiembrie

Câmpia Libertății Blaj

88

Concert de muzică folk

23 noiembrie

Casa de Cultură a

,,Alifantis&Zan”

Sindicatelor Alba Iulia

89

Dezvelire monument

23 noiembrie

Teiuș

90

Conferința ,,Dan Puric – bucuria de

25 noiembrie

Palatul Cultural Blaj

04 decembrie

Casa de Cultură a

a fi român”
91

Concert de colinde ,,Bucuria
darului” susținut de Filantropia

Sindicatelor Alba Iulia

Ortodoxă Alba Iulia
92

Spectacol și expoziții de arte plastice

07 decembrie

Studenților Alba Iulia

,,A venit, a venit iarna”
93

Naiul pe Drumul Mătăsii – Festival

07 decembrie

de muzică popular China-România
94

Recital de colinde la Gala

Casa de Cultură a

Lanzhou City
University din China

10 decembrie

Mercur Styl Alba Iulia

13 decembrie

Curtea de Apel Alba

performerilor
95

Curtea de Apel Alba Iulia – 25 de
ani de existență

Iulia

96

Festivalul iernii

16-18 decembrie

Cetatea Alba Carolina

97

Recital de colinde la Gala sportivilor

17 decembrie

Mercur Styl Alba Iulia

98

Concert de Crăciun – Orchestra

26 decembrie

Palatul Cultural Blaj

28 decembrie

Spațiul expozițional

,,Imperial” Brașov
99

Expoziție de artă fotografică ,,Țara
Moților”

urban al instituției

2019
Nr.
crt.
1

Data/Perioada

Locația

Proiectul

01 ianuarie - 01
martie

Expoziția de fotografie ,,Țara Moților''

Spațiul expozițional
urban al CCAB

20 ianuarie

Ședință foto - Satul Bucium

Bucium

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române

Sebeș

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române

Sala Unirii Alba Iulia

28 ianuarie - 01 feb

Recitaluri - Școala de arte și meșteșuguri

Sala media a CCAB

6-8 februarie

Seara Artelor

Cluj-Napoca

21 februarie

Satu Mare

25 februarie

Expoziție I,,coana de Laz’’
Recital Cvartetul de Coarde al Județului
Alba
Recital cameral la dezbaterea ,,Europa
începe la Cugir''

08 martie

Recital al Școlii de arte

2
3
4
5
6
7
8
21 februarie
9
10
11
15 martie
12
15-17 martie
13
15-17 martie

Recital Cvartetul de Coarde al Județului
Alba
Festivalul-concurs pentru copii și tineret
,,Florile Ceahlăului''
Festivalul Național de Muzică Populară
,,Meleaguri Brâncușiene''

Cugir
Cugir
Azil bătrâni Alba
Iulia
Centrul Școlar de
Educație Inclusivă
Alba Iulia
Tg. Jiu
Tg. Jiu

14
22-24 martie

Blaj

25 martie

Sărbătoarea mierii
Festivalul-concurs de artă plastică ,,Hristos
a Înviat''

26 martie

Parteneriat Alba - Gansu (China)

Castel Jidvei

28 martie

Expoziția ,,Icoana din sufletul meu''

29 martie

Recital cameral educativ

Museikon Alba Iulia
Centrul școlar de
educație incluzivă
Alba Iulia

30 martie

Concurs Vinurile Albei
Colocviul Național ,,Coregrafia dansului
tradițional astăzi''

15

Giurgiu

16
17
18

19
20
03-07 aprilie

Castel Sâncrai
Bușteni

19 aprilie

Concursul Național de Artă Plastică ,,Arta,
pasiunea mea''
Aniversarea a 10 ani de la înființare
Ansamblul Folcloric ,,Ghiocelul'' din Sibiu
Expoziție de icoane ,,Icoana, lumină în
suflet de copil''
Concursul Național de Arte vizuale
,,Nicolae Mantu''

19 aprilie

Recital cameral educativ

Galați
Spitalul
neuropsihiatric
Galda de Jos

21 aprilie

Concert de Paște

Palatul Cultural Blaj

02 mai

Ziua Națională a Tineretului și Ziua UE
,,Educația, lumină edificatoare pentru
viață''

Avram Iancu

Alba Iulia
Univ 1 Decembrie
1918 Alba Iulia

09 mai

Festivalul ,,La porțile Apusenilor''
Recital cameral - Erasmus International
Week
Recital cameral Ziua Europei și Ziua
Independenței României

10 mai

Crosul unirii

Palatul Cultural Blaj
Șanțurile Cetății
Alba Iulia

12 mai

Concert Gheorghe Zamfir

Sebeș

18 mai

Sărbătoarea narciselor

Bucium

19 mai

Palatul Cultural Blaj

31 mai

Spectacol folcloric
Lecții deschise la clasele Școlii de arte și
meșteșuguri
Cros caritabil ,,Alergăm împreună pentru
copii''
,,Apusenii și moții la Centenar Regal'' - 100
de ani de la înființarea Jandarmeriei
Festivalul-concurs pentru copii ,,Mult îmi
place și iubesc, portul nostru românesc''

01 iunie

,,Copilăria cucerește Alba Iulia''

04 iunie

Ziua Copilului

Alba Iulia
Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Cetatea Alba
Carolina

05-06 iunie

Festivalul Național ,,Zilele Școlilor de Arte''

Tg. Mureș

06 iunie

Târgul de carte Alba Transilvana

Alba Iulia

21
05 aprilie
22
17-21 aprilie
23
18 aprilie
24
25

Satu Mare
Sibiu
Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia

26
27
28
03 mai

Valea Lungă

29
04 mai
30
06 mai
31
32
33
34
35
36
23 mai
37
25 mai
38
28 mai
39
40
41

CCAB
Șanțurile Cetății
Alba Iulia
Câmpeni

42
43

44
06 iunie

Ziua Eroilor

Alba Iulia

07-08 iunie
09-10 iunie

Festivalul-concurs Art Festival
Festivalul de reconstituire istorică
Tevtobvrgivm

Brașov
Kalkriese
(Germania)

10 iunie

180 de ani de la nașterea lui Ion Creangă

Avram Iancu

14-16 iunie

Festivalul Internațional ,,Arde Lvcvs''

15 iunie

Conferința TEDEX

Lugo (Spania)
Ccsindicatelor Alba
Iulia

16 iunie
20 iunie

Datină străbună pe Secașe
Recital cameral ,,Justiția în artă, arta
justiției''

Cut
Mar'tinuttzi Vințu
de Jos

23 iunie

Spectacol coregrafic ,,Origini profane''

Museikon Alba Iulia

24 iunie

Ziua Iei Moțești

Caponiera Alba Iulia

26 iunie

Ziua Drapelului

Alba Iulia

29 iunie

Ziua Rozelor

Ciumbrud

30 iunie

Fiii Satului Geoagiu

Stremț

30 iunie

Galda în Sărbătoare

Galda de Jos

06 iulie

Festivalul ,,La Goruni’’

Vinerea

07 iulie

Acasă la Bistra

Bistra

16 iulie

Zilele Orașului Câmpeni

Câmpeni

28 iulie

Zilele Orașului Baia de Arieș

Baia de Arieș

31 iulie-07 august

Festivalul Internațional de Folclor

Rimini (Italia)

03 august .

Festivalul 7R - Mirajul Orientului

Călugăreni (Mureș)

04 august .

Zilele Orașului Zlatna

Zlatna

09-11 august .

Festivalul-concurs ,,Dans''

Piața Mică din Sibiu

22 august .

Zilele Municipiului Sebeș

Sebeș

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
24 august .

Ziua Fanfarei din Petrești

Petrești (Sebeș)

25 august .

Zi-i bade cu fluiera

Șugag

25 august .

Zilele Orașului Teiuș

Teiuș

25 august .

Sebeș

31 august-07 sept

Zilele Municipiului Sebeș
Festivalul Internațional ,,Capitala
muzicală''
,,Youthwork with a Difference'' Erasmus
Training Course

01 septembrie

Fiii Satului Rădești

Rădești

14 septembrie

Oktoberfest

Vințu de Jos

15 septembrie

Loman

18-19 septembrie

Coborâtul oilor
Festivalul-concurs ,,Arte și tradiții
românești''

21-22 septembrie

Toamna Cugireană

Cugir

22 septembrie

Bogățiile Toamnei

Blaj

22 septembrie

Târgul Agraria

Alba Iulia

26 septembrie

100 de ani de la înființarea Jandarmeriei

Alba Iulia

29 septembrie

Festivalul ,,Serbările toamnei''

30 septembrie

Comori bănățene

01 octombrie

Recital cameral

Galda de Jos
Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia
Căminul pentru
persoane vârstnice
Alba Iulia

01-05 octombrie

Festivalul Internațional ,,Europalia''
Lansare carte și recital cameral ,,Arta în
România. Din preistorie în
contemporaneitate''

68
69
70
71
25-27 august .
72

Sibiu
Buggiba (Malta)

73
74
75
76

Slatina (Olt)

77
78
79
80
81
82
83

84
85
03 octombrie
86
04 octombrie
04-05 octombrie

Concert AFJA
Aniversare Ansamblul Folcloric
,,Mugurelul''

06 octombrie

Fiii Satului Geomal

87

Belgia

Sinagoga Alba Iulia
Parcul central Tg.
Mureș
Cluj-Napoca

88
Stremț

10-12 octombrie

Festivalul Național de Muzică Ușoară
pentru copii și tineret ,,Ritmuri în mileniul
3''

Berzasca (Caraș
Severin)

12-13 octombrie

Festivalul Național Folcloric ,,Mocănașul''

Săcele (Brașov)

19 octombrie

Festivalul Toleranței

Turda (Cluj)

20 octombrie

Târgul de la Sălciua
Concursul Național de Fotografie ,,Oameni
și datini''
100 de ani - Colegiul Național Militar
,,Mihai Viterazul''

Sălciua

89

90
91
92
93
27-30 octombrie
94
31 octombrie
95
02 noiembrie
96
02-06 noiembrie

Recital cameral educativ
Festivalul-concurs de icoane ,,Rugamu-ne
ție''

Brașov
Alba Iulia
Colegiul Național
,,Inochentie Micu
Clain'' Blaj
Argeș

97
15 noiembrie

Tabăra de creație - Țara Moților
Lansare de carte și recital cameral ,,Arta în
România. Din preistorie în
contemporaneitate''

Beliș (Cluj)

Satu Mare

23 noiembrie

Festivalul ,,Muzica inimii mele''
Festivalul-concurs Național ,,Fantezie în
pași de dans''

27 noiembrie

Expoziția de fotografie ,,File de Istorie''

Cluj-Napoca
Spațiul expozițional
Alba Iulia

27 noiembrie

Zilele culturale ,,Liviu Rebreanu''

Ciumbrud

29 noiembrie

Alba Iulia

30 noiembrie

Dezvelire bust - Cetatea Alba Carolina
,,Tradiții, obiceiuri, mituri și legende în
Galda de Jos''

30 noiembrie-06 dec

Ziua Națională a României la Paris

Paris (Franța)

01 decembrie

Ziua Națională a României

Cugir

08 decembrie

Târgul de Crăciun din Alba Iulia

Alba Iulia

11-15 decembrie

Festivalul ,,Bethlehem F' Ghajnsilem''

12 decembrie

Recital cameral de sărbători

Gozo (Malta)
Curtea de Apel Alba
Iulia

12 decembrie

Best of Business

Theodora Golf Club

98
16 noiembrie

Cetatea Câlnic

99
23 noiembrie
100
101
102
103
104

Galda de Jos

105
106
107
108
109
110

111
13-15 decembrie

Gala sportivilor și Gala performerilor

Alba Iulia

16-17 decembrie

Simpozionul Școlilor Populare de Arte

Băile Herculane

17 decembrie

Prezentarea drapelului
Participări internaționale

Sala Unirii Alba Iulia

112
113

Nr.
crt.

Data/Perioada

Locația

Proiectul

09-10 iunie

Festivalul de reconstituire istorică
Tevtobvrgivm

Kalkriese
(Germania)

14-16 iunie

Festivalul Internațional ,,Arde Lvcvs''

Lugo (Spania)

31 iulie-07 august
31 august-07
septembrie

Festivalul Internațional de Folclor
,,Youthwork with a Difference'' Erasmus
Training Course

Rimini (Italia)

01-05 octombrie
30 noiembrie-06
decembrie

Festivalul Internațional ,,Europalia''

Belgia

Ziua Națională a României la Paris

Paris (Franța)

11-15 decembrie

Festivalul ,,Bethlehem F' Ghajnsilem''

Gozo (Malta)

1
2
3
4

Buggiba (Malta)

5
6
7

2020
Nr.
crt.

Data/Perioada

Locația

Proiectul

1

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române din 1859

Sebeș

2

24 ianuarie

Ziua Unirii Principatelor Române din 1859

Alba Iulia

3

14 februarie

Valentine s Day

Alba Iulia

4

28 februarie

Dragobetele sărută fetele

Alba Iulia

5

04 martie

Armonii de primăvară I

Alba Iulia

6

05 martie

Armonii de primăvară II

Alba Iulia

7

08 martie

Concert de pricesne

Ohaba

08 aprilie

Antologia de Folclor a Județului Alba –
Burduhoasa la Sâncel

Online

8
9

09 aprilie

Antologia de Folclor a Județului Alba –

Online

Păștenii la Vinerea

10 aprilie

Antologia de Folclor a Județului Alba –
Prinsul verilor și văruțelor la Roșia de
Secaș, Șpring și Cenade

Online

13 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale – Baci
și băcițe

Online

13 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale –
Butnari

Online

14 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale –
Căutători de aur

Online

15 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale –
Cioplitori

Online

16 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale – Baci
și băcițe

Online

17 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale –
Butnari

Online

20 aprilie

Obiceiul tradițional,,Statu la vase în lunea
Paștelui”

Online

21 aprilie

Ocupații și meșteșuguri tradiționale –
Bocșari

Online

24 aprilie

Antologia de Folclor a Județului Alba –
Sânvăsâiul la Galda de Jos

Online

10 mai

Depunerea a 8 dosare de candidatură
pentru titlul de TEZAUR UMAN VIU

București

24 mai – 01 august

Grafică – un altfel de Ghid turistic al
Județului Alba

Online și tipărit

04 iunie

100 de ani de la Tratatul de la Trianon

Alba Iulia

07 iunie

Spectacol folcloric extraordinar al
Ansamblului Folcloric al Județului Alba

Alba Iulia

08 iunie

Recital cameral – Cvartetul de coarde
,,Augustin Bena” al Județului Alba

Alba Iulia

11 iunie

Piesa de teatru ,,O poveste din lumea
păpușilor”

Alba Iulia

13 iunie

Piesa de teatru ,,O poveste din lumea
păpușilor”

Alba Iulia

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

18 iunie

Piesa de teatru ,,Ursulețul Anotimpurile”

Alba Iulia

28

20 iunie

Piesa de teatru ,,Ursulețul Anotimpurile”

Alba Iulia

21 iunie

Recital cameral – Cvartetul de coarde
,,Augustin Bena” al Județului Alba

Alba Iulia

21 iunie

Recital extraordinar susținut de Fanfara
Județului Alba

Alba Iulia

24 iunie

Realizarea expoziției de artă fotografică și
a studiului etnografic – Cununa de
Sânziene la Sâncel

Sâncel

32

25 iunie

Piesa de teatru ,,Capra cu trei iezi”

Alba Iulia

33

26 iunie

Sărbătoarea muzicii

Alba Iulia

34

27 iunie

Piesa de teatru ,,Capra cu trei iezi”

Alba Iulia

35

27 iunie

Sărbătoarea muzicii

Alba Iulia

36

28 iunie

Sărbătoarea muzicii

Alba Iulia

02 iulie

Piesa de teatru ,,O poveste din lumea
păpușilor”

Alba Iulia

03 iulie

Alba Iulia Music and Film Festival TIFF

Alba Iulia

04 iulie

Piesa de teatru ,,O poveste din lumea
păpușilor”

Alba Iulia

40

04 iulie

Alba Iulia Music and Film Festival TIFF

Alba Iulia

41

05 iulie

Alba Iulia Music and Film Festival TIFF

Alba Iulia

12 iulie

Recital cameral – Cvartetul de coarde al
Județului Alba

Alba Iulia

18 iulie

Realizarea expoziției de artă fotografică și
a studiului etnografic – Târgul de Fete de
pe Muntele Găina

Muntele Găina

07 august

Spectacol coregrafic

Alba Iulia

13 august

Realizarea expoziției de artă fotografică și
a studiului etnografic – Aurarii din Munții
Apuseni

Bucium

46

23 august

Culegeri de folclor la Sohodol

Sohodol

47

24 august

Culegeri de folclor la Ampoița

Ampoița

48

25 august

Culegeri de folclor la Săsciori

Săsciori

29
30
31

37
38
39

42
43

44
45

26 august

Culegeri de folclor la Doștat

Doștat

27 august

Culegeri de folclor la Întregalde
(Năcârlești)

Năcârlești

28 august

Spectacol coregrafic ,,Antheia Imperialis”

Alba Iulia

29 august

International Hits Solo Recitals – recitaluri
de muzică ușoară ale cursanților Școlii de
arte și meșteșuguri în Piața Cetății

Alba Iulia

30 august

Clasic, pop and film music – recitaluri
susținute de Cvartetul de coarde și Fanfara
Județului Alba

Alba Iulia

54

02 septembrie

Culegeri de folclor la Șpring

Șpring

55

03 septembrie

Culegeri de folclor la Țelna

Țelna

56

04 septembrie

Culegeri de folclor la Căpâlna

Căpâlna

57

05 septembrie

Culegeri de folclor la Soharu

Soharu

58

13 septembrie

Bogățiile Toamnei

Blaj

49
50
51
52

53

Alte parteneriate încheiate pe perioada anului 2017 în domeniul educațional
Nr.

Proiectul

Partener principal

Mult îmi place și iubesc, portul nostrum

Grădinița cu program prelungit

crt.
1

românesc
2

Tabloul primăverii

,,Dumbrava Minunată”
Grădinița cu program prelungit
,,Dumbrava Minunată”

3

Festivalul Național de Tradiții și Obiceiuri
Populare ,,La Porțile Apusenilor”

4

Zilele Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga”
Alba

5

Mândre-s ardelencele, ca și vara florile

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”
Alba Iulia
Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba
Grădinița cu program normal
,,Licurici” Alba Iulia

6

Lumea fantastică a cărților și a muzicii

7

Tinerii împotriva drogurilor

Liceul cu program sportive Alba Iulia
Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Alba

8

Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”

Bibliovacanța

Alba
9

Zoom pe tradiție

Căminul Cultural Șugag

10

Târgul de carte Alba Transilvana

Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba

11

Gala Comorile României

Asociația Celor Mai Frumoase Sate
din România

12

Podgoria Albei – Tărâm de legendă

Asociația Ecoturism în Sudul Munților
Trascău

13

Acțiuni, evenimente, manifestări științifice

Grădinița Lumea Ștrumfilor Alba Iulia

14

Bucuria primăverii

Liceul cu program sportive Alba Iulia

15

Programe, proiecte, acțiuni specifice

Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”
Alba

Alte parteneriate încheiate pe perioada anului 2018 în domeniul educațional
Nr.

Proiectul

Partener principal

1

Cântecul locului – Țarina Moțească

Primăria Meteș

2

Tabloul Primăverii

Grădinița cu program prelungit

crt.

,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia
3

4

Mult îmi place și iubesc, portul nostrum

Grădinița cu program prelungit

românesc !

,,Dumbrava Minunată” Alba Iulia

Sunt român, românaș

Grădinița cu program normal

,,Licurici” Alba Iulia
5

Activități legate de implementarea de

Agenția Națională Antidrog – Centrul

proiecte naționale și locale de prevenire

de Prevenire, Evaluare și Consiliere

universal a consumului de droguri și

Antidrog

realizarea de activități în domeniul
asistenței consumatorilor de droguri
6

Cafeneaua Culturală – aniversări culturale

Biblioteca Județeană ,,Lucian Blaga”

7

Corul de copii și tineret ,,Symbol”

Asociația Corală de COpii și Tineret
Symbol București

8

Azi e zi de șezătoare

Școala Gimnazială ,,Vasile Goldiș”

9

Proiect 100

Școala Populară de Arte ,,Tudor
Jarda” Cluj-Napoca

10

Arte și meșteșuguri pentru toți

Casa de Cultură ,,Ion Sângerean”
Ocna Mureș

11

Activități creative de stimulare și

Asociația Raul Cosmin pentru copii și

dezvoltare personală prin artă, activități

tineri cu dizabilități Cugir

educative, realizarea de programme de
socializare
12

Activități creative de stimulare și

Școala Generală ,,Ion Mincu” din
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