
          ROMÂNIA
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

HOT RÂRE
privind aprobarea obiectivelor i indicatorilor de performan  pe anul 2008 pentru directorul

Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea culturii tradi ionale Maramure

Având în vedere Expunerea de motive a pre edintelui Consiliului jude ean Maramure ,
Raportul Direc iei Juridice i Administra ie Public  precum i avizul favorabil al comisiei de
specialitate;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 6 alin. (1) i art. 8 din O.G. nr. 26/ 2005
privind managementul institu iilor publice de cultur  cu modific rile i complet rile ulterioare, precum
i H.G. nr. 87/2006 privind aprobarea modelului contractului de management pentru institu iile

publice de cultur .
În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit.f) i art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administra iei

publice locale, republicat ,
Consiliul jude ean Maramure  adopt  prezenta

HOT RÂRE

Art.1. Se aprob  obiectivele i indicatorii de performan  pe anul 2008, pentru directorul
Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea culturii tradi ionale Maramure , anex  la
contractul de management.

Art. 2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :
- Institu iei Prefectului – jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Economice;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Centrului jude ean pentru conservarea i promovarea culturii tradi ionale Maramure .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din 31 martie 2008.

PRE EDINTE
Marinel KOVACS

Contrasemneaz
              SECRETAR AL JUDE ULUI
                      Dumitru DUMU A

Baia Mare, 27 martie 2008
Nr. 48
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LISTA
programelor i proiectelor culturale minimale proprii prev zute pe anul 2008

Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

1Spectacol de colinde
ucrainene

Minoritatea
ucrainean  din
nordul jude ului

Spectacol de colinde,
obiceiuri i alai

strarea
tradi iilor
minorit ii
ucrainene

8 ianuarie
2008

2Imaginea evreului în
mentalul colectiv

Speciali tii în
istorie oral

Cercetare de istorie
oral  în colaborare cu
Universitatea de
Nord

Implicarea
tinerilor
cercet tori în
reliefarea
contextului
cultural-
antropologic al
comunit ilor
evreie ti

5.000 Ianuarie-
octombrie

2008

3Vergelul din Coruia Tinerii
nec tori i

Joc i  voie bun Cunoasterea mai
buna a tinerilor
în scopul unei
viitoare c torii

1-3 ianuarie
2008

mailto:ccpmm@rdslink.ro
http://www.cultura-traditionala.ro


Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

4Expozi ie foto Colaborare între
C:J:C:P:C:T:
MM i
C:J:C:P:C.T
Cluj

Expunere de
fotografii realizate de
cele dou  institu ii

Promovarea
unor aspecte
etnografice

15 ianuarie
2008

5“Zâmbete în prier” Amatorii de
satir i umor
din jude

Concurs de epigrame

Casa de Cultur i
Prim ria Vi eu de
Sus

Familiarizarea
tinerilor cu acest
gen literar

-13-14 aprilie
2008

6Sfintele s rb tori de Pa ti
în datini i obiceiuri

Locuitorii
ora ului

omcuta Mare

Prezentarea datinilor
i obiceiurilor de

Pa ti

Casa de Cultur i
Primaria omcuta
Mare

Reînvierea
obiceiurilor de
Pa ti

- 21-27 aprilie
2008

7Tab  foto
“Etnofotografic ”

Arti tii

fotografi

Cercetare în zona
Valea Izei

Promovarea
inaginii
jude ului

4.00024 aprilie -3
mai 2008

8Colocviile de poezie “Ion
Iuga”

Scriitori, poe i
din jude i ar

Casa de Cultur
Sighetu
Marma iei

Redescoperirea
poetului Ion Iuga i
atragerea tinerilor

tre poezia lui

Casa de Cultur i
Prim ria Sighetu
Marma iei

Implicarea
elevilor de liceu
din municipiu la
manifest rile
legate de poezia
lui Ion Iuga

- 23-24 aprilie
2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

9“Ud torul” din urde ti Locuitorii din
urde ti, ti

etc.

Prezentarea unui
vechi obicei agrar al
începutului de
prim var  – C minul
Cultural i Prim ria

urde ti

Atragerea
tinerilor spre
obiceiurile
agrare din zon

1.600 28 aprilie
2008

10Salonul de Prim var  al
Arti tilor Plastici din
Maramure

Atragerea unui
num r mare de
vizitatori

Expunerea lucr rilor
me terilor populari i
arti tilor plastici

Valorificarea
lucr rilor

- Mai 2008

11Imaginea str inului în
literatur

Studen ii i
speciali tii
interesa i de
multiculturalism

Cercetarea analizeaz
str inul în cadrul
tradi ional al
interferen elor, dar i
cel modern al
globaliz rii

Con tientizarea
factorului
religios,
eviden ierea
identit ii
primare i a
celei culturale,
schi area
no iunii de
identitate
multipl

5.000 Mai-
decembrie

2008

12Festivalul cântecului i
dansului Hu ul

“Obicei de prim var  la
ucrainieni”

Locuitorii din
Bistra, Crasna,
Valea Vi eului,
Repedea

Prezentarea datinilor
i obiceiurilor de

pa ti la Ucrainieni

Caminul Cultural i

Prim ria Bistra

Reînvierea
obiceiurilor de
Pa ti la
ucrainieni

1.800 Mai 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

13“Alin -te dor alin ” Locuitorii din
comuna
Cicârl u

Concurs sus inut de
tineri interpre i ai
folclorului

minul Cultural i
Prim ria  Cicârl u

Cultivarea
dragostei pentru
folclor în rândul
tinerilor

300 3-4 mai 2008

14Festivalul prim verii
“Câte flori pe Iza-n sus

Locuitorii de pe
Valea Izei,
Dragomire ti,

cel; Bogdan
Vod , S li te

Prezentarea de
cântece i dansuri ale
forma iilor de tineret

minul Cultural i
Prim ria
Dragomire ti

Implicarea
tinerilor în
sus inerea
folclorului
autentic

1.8004 mai 2008

15Conferinta interna ional

“Spa ii culturale i fond
arhaic”

Nivel
interna ional

Studii interculturale
i comparatism

Sus inerea
schimbului
tiin ific intre

cercetarea
român i
str in

10.000 8-10 mai
2008

16“Radu S pl can critica
poeziei, poezia criticii”

Poe i i scriitori
din ar

Simpozion în
memoria poetului
Radu S pl can

Casa de Cultur i
Prim ria Sighetu
Marma iei

Apropierea
tinerilor de
poezia lui Radu

pl can

9 mai 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

17“Armonii de prim var ” Forma ii
artistice  de
folclor i
scriitori din ar

Festival interjude ean
de literatur i folclor
coordonat de
Uniunea Scriitorilor
Români i I.G.F. i
Casa de Cultur i
Prim ria Vi eu de
Sus

Cultivarea
folclorului
autentic în
rândul tinerilor

500 10-11 mai
2008

18“Tânjaua de pe Mara” Locuitorii de pe
Valea Izei,
Valea Vi eului
i din jude

rb torirea celui
mai harnic om din sat
care a ie it primul la
arat.

Prezentarea de
cântece i dansuri ale
forma iilor artistice
din jude .

Prim ria Ocna
ugatag

Atragerea
tinerilor spre
obiceiurile
agrare din zon
i cultivarea

dragostei pentru
costumul
popular autentic

8.400 11 mai

2008

19“Floare mândr  de pe
Iza”

Promovarea de
noi talente din
rândul tinerilor
din jude ul
Maramure i
din ar

Concurs de soli ti
vocali i
instrumenti ti

minul Cultural i
Prim ria  ieu

Lansarea de noi
talente ale
muzicii
populare
autentice

3.200 24-25 mai
2008

20Centenar “Ioan Stan
tra ”

Specialistii în
art  popular
din ar

Organizarea unui
simpozion na ional
dedicat artei populare

Promovarea
artei populare

1.000 Iunie 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

21Horea în grumaz Locuitorii din
ara L pu ului
i ara

Maramure ului

Concurs soli ti vocali
(horea cu noduri)

Casa de Cultur i
Prim ria Tg.  L pu

strarea i
promovarea
cântecului vechi
specific zonei
(horea cu
noduri)

500 Iunie 2008

22“Nu v  uita i c -s micu ” Locuitorii i
forma iile
artistice de copii
din jude

Prezentare de cântece
i dansuri populare

minul Cultural i
Prim ria Bude ti

Atragerea
copiilor în
sus inerea
folclorului
autentic

1.600 15-16 iunie
2008

23“Joc de pe Cos u”  Locuitorii din
Sârbi

Reînvierea unui
obicei vechi din
localitate

minul Cultural
Sârbi

Conservarea
autenticit ii
folclorului din
zon

500 29 aprilie
2008

24Zilele universit ii
populare

Elevii de liceu
din municipiul
Sighetu
Maram iei

Simpozion, expozi e
etnofoto-grafica,
seminarii

Casa de Cultur i
Prim ria Sighetu
Marmatiei

Familiarizarea
tinerilor cu
diverse teme ale
culturii
tradi ionale

- 19-20 iunie
2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

25Festivalul cântecului i
dansului din ara
Chioarului

Locuitorii din
Satulung i
împrejurimi

Concurs de interpre i
de muzic  popular i
forma ii de dansuri
populare pentru tineri

minul Cultural i
Prim ria Satulung

Promovarea
tinerilor i
forma iilor
artistice  în
scopul sus inerii
i transmiterii

folclorului
autentic

4.400 21-22 iunie
2008

26Sânzâienele Locuitorii zonei
Codrului

Prezentarea de
cântece i dansuri
populare ale
forma iilor artistice
din zona Codru,
Maramure , L pu i
Chioar

minul Cultural i
Prim ria B a de sub
Codru

strarea
obiceiurilor
populare de
Sânzâiene

5.00024 iunie 2008

27Cununa de Sânzâiene Locuitorii
ora ului T ii

gher i

Obiceiuri folclorice
de Sânzâiene

minul Cultural i
Prim ria T ii

gher

strarea
obiceiurilor
populare de
Sânzâiene

50024 iunie 2008

28Sânzâienele Locuitorii
ora ului Bor a
i invita ii din

jude ul
Maramure

Aprinderea de f clii
în noaptea de
Sânzâiene

Casa de Cultur i
Prim ria Bor a

strarea
obiceiurilor
populare de
Sânzâiene

1.00024 iunie 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

29Hai M rii la Sânzâiene Locuitorii din
Rona de jos i
împrejurimi

Obiceiuri folclorice
de Sânzâiene

Casa de Cultur i
Prim ria Rona de Jos

strarea
obiceiurilor
populare de
Sânzâiene

1.00024 iunie 2008

30“Jocul V lenarilor” Locuitorii din
leni i satele

învecinate

Obicei folcloric care
promoveaz  dansul
autentic din zon

minul Cultural
leni i Prim ria
line ti

Implicarea
tinerilor în
sus inerea
folclorului
autentic

1.00029 iunie 2008

31Volumul conferin ei
interna ionale: Spa ii
culturale i fond arhaic

Speciali tii în
etnologie din
ar i

str in tate

Studiile i
comunic rile
prezentate la
conferin a
interna ional

Promovarea
cercet rii
tiin ifice de

profil

12.000  Iulie 2008

32Interferen e culturale
Româno-Ucrainene

Speciali ti din
domeniul
etnologiei

Cercetare de tip
monografic împreun
cu Universitatea de
Nord Baia Mare

Conservarea,
arhivarea i
analiza
rezultatelor
cercet rii

2.000 Iulie 2008

33Festivalul portului
cântecului i dansului de
pe Fiscula

Locuitorii din
Dumbr vi a,
Rus, Ungura ,
Sindre ti etc.

Obiceiuri folclorice
din Zona fiscula

minul Cultural i
Prim ria Dumbr vi a

strarea
obiceiurilor
popular de pe
Fiscula

2.600 6  iulie 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

34“Spria” Locuitorii
ora ului Baia
Sprie

Concurs de muzic
popular

Casa de Cultur i
Prim ria  Baia Sprie

Implicarea
tinerilor în
promovarea
folclorului
autentic

300 27 iulie 2008

35Tab ra de art  naiv   Membrii
Asocia iei
Pictorilor i
me terilor
populari din
Maramure

Tab  de crea ie Crearea si
valorificarea de
noi lucr ri
artistice

4.500 iulie – august
2008

36Hora la Prislop Forma iile
artistice din
jude ele:Maram
ure , Bistri a

ud,
Suceava,
Boto ani i

laj

Prezentarea
cântecului i dansului
popular în cadrul
unui spectacol
maraton sus inut de
peste 25 forma ii

Pasul Prislop

Casa de Cultur i
Prim ria Bor a

Schimb de
valori culturale.

14.500 17 august
2008

37“Cântec joc i voie bun
pe Valea Roni oarei”

Locuitarii din
Rana de Jos i
Rona de Sus

Obicei folcloric din
zona Roni oarei

minul Cultural i
Prim ria Rona de Jos

Implicarea
tinerilor în
sus inerea
culturii
tradi ionale

1.500 august 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

38“Pentru mândra din
Botiza”

Locuitorii din
Botiza, ieu,
Poienile Botizei
etc.

Cântece i obiceiuri
autentice din zon
sus inute de grupuri
folclorice de tineret

minul Cultural i
Prim ria Botiza

Conservarea i
promovarea
culturii
tradi ionale cu
implicarea
tineretului

1.000 23-24 august
2008

39Festivalul Interna ional
de Poezie

Tinerii i
locuitorii
municipiului
Sighetu
Marma iei

Recitaluri de poezie
ale autorilor români
i str ini

Casa de Cultur i
Prim ria Sighetu
Marma iei

Sus inerea i
spândirea

poeziei în rândul
tinerilor

2-4
Septembrie

2008

40Festivalul concurs de
cântece i dansuri  din

ara Chioarului

Locuitorii din
Mire u Mare i
împrejurimi

Concurs de interpre i
de muzic  popular i
forma ii de dansuri
populare pentru copii

minul Cultural i
Prim ria  Mire u
Mare

Implicarea
copiilor în
promovarea
culturii
tradi ionale

2.000 Septembrie
2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

41Festivalul interjude ean al
folclorului din ara
Codrului

Locuitorii din
ara Codrului

Prezentarea
obiceiurilor i
tradi iilor din ara
Codrului

minul Cultural i
Prim ria  Asuaju de
Sus

Conservarea i
valorificarea
tradi iilor din
zon

9.00014 septembrie
2008

42Festivalul Prima ilor
“Victor Negrea

Tineri talenta i
care studiaz
vioara i
promoveaz
cântecul popular

Concurs cu premii
pentru tinerii
instrumenti ti
(vioar )
Casa de Cultur i
Prim ria  omcuta
Mare

Identificarea
tinerilor
instrumenti ti
care vor duce
mai departe
folclorul
autentic

1.200 20-21
septembrie

2008

43Salonul de toamn  al
Arti tilor Plastici din
Maramure

Atragerea unui
num r mare de
vizitatori

Expunerea lucr rilor Valorificarea
lucr rilor

300 Sept.-oct.
2008

44 r toarea Castanelor i
Târgul Me terilor
populari

Atragerea
iubitorilor de
frumos, în
special tineri,

tre cultura
tradi ional

Expozi ie cu lucr ri
ale me terilor
populari i spectacole
folclorice

Promovarea
culturii
tradi ionale

3.000 26-28 sept.
2008

45Imaginea evreului în
mentalul colectiv

Speciali tii în
istorie oral

Prezentarea
contextului cultural-
antropologic al
comunit ilor
evreie ti din
Maramure

Promovarea
valorilor
spirituale
multietnice din
Maramure

8.000 Octombrie
2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

46Zilele Filmului
Documentar

Tinerii pasiona i
de film

Proiectarea de fime
tematice

Casa de Cultur i
Prim ria  Baia Sprie

Schimburi de
valori culturale

1-8 oct. 2007

47Obiceiuri de Toamn  la
Ucrainieni

Minoritatea
Ucrainian  din
jude

Ansambluri folclorice
care prezint  vechile
obiceiuri Ucrainene

minul Cultural i
Prim ria Reme

Conservarea
tradi iilor
minorit ii
Ucrainene

500 Octombrie
2008

48“Protocolul de la Petrova
17 noiembrie 1918”

Locuitorii
comunei
Petrova

Colocvii de cultur
istoric , expozi ii

minul Cultural i
Prim ria Petrova

Consolidarea
unei adev rate
culturi istorice

300 17 noiembri
2008

49“Vasile Lucaciu” Tineri creatori
de literatur

Prezentarea crea iilor
literare ale tinerilor
autori

minul Cultural  i
Prim ria  Cicârl u

Promovarea
tinerilor creatori
de literatur

1 decembrie
2008

50“Veni i Cre tini la
Viflaim”

Locuitorii
ora ului Vi eu
de Sus

Prezentarea
obiceiurilor de
Cr ciun

Casa de Cultur i
Prim ria  Vi eu de
Sus

Promovarea i
conservarea
obiceiurilor de
Cr ciun

1.000 Decembrie
2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

51Serb rile Cr ciunului i
Anului Nou

Locuitorii
ora ului Cavnic

Prezentarea
obiceiurilor de
Cr ciun

Casa de Cultur i
Prim ria  Cavnic

Promovarea i
conservarea
obiceiurilor de
Cr ciun

500 Decembrie
2008

52Festivalul de datini i
obiceiuri de iarn

Locuitorii
ora ului Baia
Sprie

Prezentarea
obiceiurilor de
Cr ciun

Casa de Cultur i
Prim ria  Baia Sprie

Promovarea i
conservarea
obiceiurilor de
Cr ciun

500 Decembrie
2008

53Festivalul de colinde i
obiceiuri de iarn

Locuitorii din
ara L pu ului

Prezentarea
obiceiurilor de
Cr ciun

Casa de Cultur i
Prim ria Târgu L pu

Promovarea i
conservarea
obiceiurilor de
Cr ciun

2.000 Decembrie
2008

54Festivalul Na ional al
Datinilor de Iarn
“Marma ia “ 2008

Locuitorii din
jude , din ar i
din str in tate

Prezentarea
obiceiurilor de
Cr ciun

Casa de Cultur i
Prim ria  Sighetu
Marma iei

Promovarea i
conservarea
obiceiurilor de
Cr ciun

10.200 22-28
decembrie

2008

55Publica ii revista
“Memoria Ethnologica”
Revist  de patrimoniu i
memorie cultural

Speciali tii din
domeniul
etnologiei

Studii i articole
precum i colec ii de
folclor

Conservarea i
promovarea
culturii
tradi ionale

17.000Ian-dec. 2008



Nr. crt. Denumirea programului
/proiectului cultural

Nivel interes/
grupuri int

Descrierea sumar  a
programului/proiect

ului i
coorganizatorilor

Rezultatele
teptate

Suma
estimat

Perioada de
desf urare

56 i de specialitate din
colec ia “Cultura
tradi ional ”

Cercet torii i
studen ii de la
Universitatea de
Nord Baia Mare

Colec ii de folclor i
cercet ri din
domeniul etnologiei

Conservarea i
promovarea
culturii
tradi ionale

43.000Ian-dec. 2008

57Pliante; Minialbum
Maramure

Vizitatorii
jude ului,
participan ii la
conferin a
interna ional
specialis ii în
etnologie

Promovarea
Maramure ului prin
intermediul imaginii
(aspecte folclorice,
etnografice)

Informarea
vizitatorilor
jude ului,

promovarea
valorilor culturii

tradi ionale în
rândul tinerilor

10.000 Aprilie-iunie
2008

58Caravana Filmului
Etnologic

Elevii din
colile i liceele

municipiului
Baia Mare

Prezentarea în coli i
licee a celor 10 filme
etnologice produse de
institu ie

Educarea
elevilor în

spiritul
tradi iilor i al

valorilor
culturale
autentice

- Pe parcursul
anului colar



NOMENCLATOR
privind principalii indicatori economici care urmeaz  a se realiza

Anul de
baz *)

Anul
2008

1. Personal 18 18
a) Num rul de personal conform statului de func ii aprobat, din care: 18 18
- personal de specialitate 13 13
- personal tehnic
- personal administrativ 5 5
b) Num rul de personal prev zut s  se realizeze, din care 18 18
- personal de specialitate 13 13
- personal tehnic
- personal administrativ 5 5
2. Venituri totale, din care: 549.912 671.000
- venituri proprii 27.476 31.000
- subven ii 522.436 640.000
3. Cheltuieli totate, din care: 550.818 671.000
- cheltuieli de personal, inclusiv colaboratori 197.128 242.000
- cheltuieli de între inere 335.991 379.000
- cheltuieli pentru repara ii capitate
- cheltuieli de capital 17.699 50.000
4. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subven ii
- din venituri proprii
5. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor institu iei (%) 5,00% 4,62
6. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (%) 35,86% 36,07
7. Gradul de coperire a salariilor din subven ie (%) 100% 100%

*) Datele referitoare la anul precedent.



NOMENCLATOR
privind principalii indicatori culturali care urmeaz  s  se realizeze pentru anul 2008.

Anul de
baz *)

Anul

2008
1. Num rul de activit i/programe de educa ie permanent , inclusiv de
formare profesional  continu

3 4

2. Num r programe/proiecte/ac iuni de conservare, promovare i transmitere
a valorilor morale, culturale, artistice comunitare, na ionale i/sau universale,
a obiceiurilor,tradi iilor i me te ugurilor, organizate sau sus inute

34 36

3. Studii/cercet ri/activit i documentare/monografii 17 21

4. Num r de activit i/manifest ri cultural - artistice, pe genuri – Festivaluri

                                                                                                     - Târguri
                                                                                                     - Expozi ii

                                                                                                     - Concursuri

41

1
4

5

42

3
7

5
5. Alte manifest ri culturale: expozi ii temporare sau permanente, seminarii,
conferin e, cercuri etc.

5 7

6. Eviden a patrimoniului: clasare, informatizare, baze de date (dup  caz)-
audio

                                                                                                                     -
video

                                                                                                                     -
foto

500 ore

700 ore

4500 buc

400 ore

650 ore

5.000 buc.



Anul de
baz *)

Anul

2008
7. Num r de apari ii în pres 124 100
8. Materiale de promovare 4 4

9. Num rul parteneriatelor realizate 6 10

10. Realizarea unor studii vizând cunoa terea categoriilor de public, a
tept rilor acestuia

- -

11. Perfec ionarea personalului – num rul de angaja i care au urmat diverse
forme de perec ionare, durata i tipul cursului

1 angajat
doctorat – 3
ani

1 angaja-
masterat – 2
ani

1 angajat–
perfec ionare
– 1 an

1 angajat
doctorat – 3 ani

1 angaja-
masterat – 2 ani

1 angajat–
perfec ionare –
1 an

*) Datele referitoare la anul precedent

                                                                                                                                DIRECTOR,
                                                                                                                             TEFAN MARI


