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Sinteza activit ii desf urate de C.J.C.P.C.T. Maramure  în anul
2006

Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure  înfiin at în anul 1956 sub numele de Casa Crea iei
Populare, este institu ia public  de cultur , finan at  din subven ii de la bugetul local
i din venituri proprii, care func ioneaz  sub autoritatea Consiliului Jude ean

Maramure , având ca obiective principale conservarea i promovarea culturii
tradi ionale în contextul dezvolt rii culturii na ionale.

Cu o echip  de speciali ti în etnologie, mitologie, folclor, audio-video -
institu ia maramure ean  de profil î i propune s i aduc  o contribu ie esen ial  la
acest important i complex fenomen de stocare, arhivare i promovare a tot ceea ce
este valoros în via a cultural i spiritual  a Maramure ului i a zonelor limitrofe.

Scopul i obiectul de activitate:

u cercetarea stadiului actual al tradi iilor i al crea iei populare specifice fiec rei
zone etnofolclorice a jude ului;

u protejarea i tezaurizarea valorilor reprezentative ale crea iei populare
contemporane;

u revitalizarea i promovarea meseriilor i îndeletnicirilor tradi ionale i sus inerea
celor care le practic  (me teri populari i mici meseria i etc.);

u cultivarea valorilor i autenticit ii crea iei populare contemporane i artei
interpretative neprofesioniste în genurile - coregrafie, muzic .

u coordoneaz i îndrum  din punct de vedere metodologic, în plan jude ean,
activitatea a ez mintelor culturale.

u ini iaz i sprijin  proiecte i programe de cercetare promovare i conservare a
obiceiurilor i tradi iilor populare;

u realizeaz  programe de educa ie permanent  în parteneriat cu institu iile de
specialitate din ar i din str in tate;

u editeaz i difuzeaz  publica ii în domeniul educa iei permanente;
u propune zone de obiceiuri i tradi ii populare protejate în cadrul jude ului
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Activit ile anului 2006

I. Departamentul literatur

Din anul 2001 Centrul editeaz  revista Memoria Ethnologica, ajuns  la
num rul 20 în 2006, publica ie de etnologie i memorie cultural , având peste 220 de
colaboratori din jude i din ar . Este deja cunoscut  pe plan na ional i în
str in tate i se bucur  de aprecierile speciali tilor în domeniu i de elogiile celor
interesa i de via a spiritual , tradi iile i de obiceiurile vechi maramure ene.

Revista Memoria Ethnologica a avut ecouri în presa central i în
publica iile de cultur  din toat ara, dintre care amintim: Alex tef nescu -România
Literar , Liviu Alexandru – Gazeta Transilvania, Isidor Chicet – stimp, Lucian
Com a – Drum, Convorbiri literare, Otilia Hede an – Orizont (un num r de 80 de
semnal ri în publica iile din afara jude ului, iar în cele locale 120 de apari ii).

Am primit felicit rile unor oameni de excep ie în ceea ce prive te revista
Memoria Ethnologica: Sabina Ispas, director, Institutul de Etnografie i Folclor,
I.C. Br iloiu, Prof. Univ. Dr.  Nicolae Constantinescu- ef catedr  de etnografie i
folclor la Universitatea Bucure ti, Constantin Eretescu, prof. univ. dr. la
Universitatea Brown Providence, Rhode Island, S.U.A., Silvia Chi imia, etc.

Centrul a ini iat i publicarea unei serii editoriale Cultura tradi ional ,
care face parte dintr-un proiect cultural de mare amploare i de lung  durat , în care
inten ioneaz  s  materializeze i s  arhiveze cât mai mult din cultura popular .

În anul 2006 în aceast  serie au fost tip rite 1400 de exemplare:
- Folclor din ara Maramure ului vol. II autori Maria i Pamfil Bil iu;
- Istoria folcloristicii Maramure ene autor Dorin tef;
- Portul popular din ara Chioarului autor  Janeta Ciocan;
- Forme de interac iune între cult i popular autor Delia Suiogan
În cadrul colec iei Imago Mundi s-a tip rit albumul “Din Maramure ”

autor Petre Lenghel într-un tiraj de 600 exemplare.
Institu ia nostr  a participat la diferite manifest ri literare în ar i în

str in tate.
Am onorat invita ia la zilele “Radu S pl can” la Dej i Beclean

precum i la întâlnirile cu scriitorii din Zal u i Satu Mare (Zilele “Poesis”).
Am participat la lans ri de c i ale autorilor maramure eni.
Am organizat lansarea publica iilor proprii ale Centrului Crea iei

Populare: revista Memoria Ethnologica nr. 20, Folclor din ara Maramure ului vol II
– Maria i Pamfil Bil iu, Istoria folcloristicii Maramure ene – Dorin tef, Portul
Popular din ara Chioarului – Janeta Ciocan, Forme de interac iune între cult i
popular- Delia Suiogan. Ac iunea va continua cu lans ri ale publica iilor în centre
importante din ar  precum i la Centrele Culturale Române din str in tate.

Tot în anul 2006 am organizat Simpozionul aniversar de “50 ani de



activitate” a Centrului Jude ean pentru Conservarea i Promovarea Culturii
Tradi ionale Maramure  în cadrul c reia a avut lor i lansarea albumului “Din
Maramure ”

Am luat parte la manifest ri literare în jude  (Tab ra na ional  de
literatur ), comemor ri, evoc ri (la Baia Mare, Sighet, Vi eu, Petrova).

Am participat la Sesiunea de comunic ri tiin ifice de la Reghin cu tema
“Interetnic i intercultural” (02.06.2006) i la Sesiunea de comunic ri pe teme
de etnografie i folclor din cadrul Festivalului de datini i obiceiuri de iarn
“Marma ia 2006”de la Sighetul Marma iei.

II. Departamentul coregrafie – muzic

În anul 2006 Centrul Jude ean pentru Conservarea i Promovarea
Culturii Tradi ionale a trimis la numeroase festivaluri, în ar i în jude , interpre i
care au reprezentat Maramure ul.

- Verde  M riuca a ob inut, la festivalul Alin -te dor alin  la Cicârl u, locul I; -
Cardo  Anamaria Georgeta a ob inut locul I la Suceava, la festivalul Cântecele
Neamului, de asemenea premiul I la festivalul Floare mândr  de pe Iza la ieu;

 - Vasilic  Godja un tân r violonist a ob inut premiul special la festivalul
utarul la Dr ani;

 - Ardelean Maria Ioana a ob inut premiul de popularitate la festivalul Flori de
pe Mure .

Ansamblul C minului Cultural B se ti a fost invitat, în 24 martie, la
Târgul interna ional de carte Bra ov.

Ansamblul Florile Maramure ului a participat, în 27 iulie, la Festivalul
interna ional “Întâlniri Bucovinene” organizat de Prim ria Câmpulung Moldovenesc.

III. Departamentul produc ie video

 Sectorul de activitate film video a reu it s  se eviden ieze prin mai multe
realiz ri de excep ie dintre care putem enumera:
u filmarea în format video a ac iunilor culturale organizate de institu ie, pentru

arhiva proprie;
u documentarea i conceperea metodei de transpunere a arhivei video în sistem

digital;
u deplasarea în teren pentru documentare în vederea realiz rii film rilor necesare

pentru produc ia de filme etnografice;
u colaborarea cu institu ii mass- media în vederea promov rii activit ilor i

realiz rilor noastre;
u producerea cu mijloace proprii a mai multor filme documentare de scurt metraj:

Tânjaua de pe Mara
inutul Binecuvântat de Dumnezeu



Jurnal în Ram
Bucuria Vie ii
Mo ii de Florii
Pa tele Animalelor

Participare la diferite festivaluri na ionale i interna ionale:

- Festivalul filmului cu tematic  religioas "LUMIN  DIN LUMIN "
Curtea de Arge .

- Festivalul Televiziunilor Locale i Produc torilor Independen i
SIMFEST Târgu Mure

 - Festivalul Interna ional Eco-Etno-Folk Film - Sl tioara
 - Festivalul Na ional de Film i Diaporam "Toamn  la Vorone " - Gura

Humorului.
- Festivalul Interna ional de Film Ethnografic – Belgrad (Serbia)

Rezultate:
                - Premiul II la Festivalul filmului cu tematic  religioas "Lumin  din
lumin " Curtea de Arge  2006 cu filmul „Icoana”
              - Men iune la  Festivalul Interna ional Eco-Etno-Folk Film - Sl tioara
2006

           - Premiul III la Festivalul Na ional de Film i Diaporam
"TOAMN  LA VORONE " – Gura Humorului 2006 cu filmul „Icoana”

IV. Departamentul Arte plastice – Me te uguri tradi ionale

Au participat la diferite concursuri na ionale de art  naiv  un num r de
patru persoane, unde s-au ob inut i premii (Bucure ti, Pite ti etc.). Am participat la
Târgul me terilor populari organizat de Camera de Comer i Industrie, Prim ria
municipiului Baia Mare i la diferite manifest ri organizate în jude  (Tânjaua de pe
Mara, Festivalul Nun ilor, Hora la Prislop, etc.).

Alte manifest ri importante:
 1. Expozi ia de pictur  – sculptur  Satu Mare;

2. Tab ra pictorilor i sculptorilor - membri ai Asocia iei arti tilor
plastici tradi ionali din Maramure  (Sighetul Marma iei);

3. Expozi ia de art  plastic : Salonul de prim var  (Baia Mare)
 4. Salonul de toamn  (Baia Mare);
 5. Expozi ia de pictur  – sculptur  (Sighetul Marma iei).

V. Activitatea financiar – contabil
Activitatea financiar – contabil  asigur  buna func ionare a institu iei.
Bugetul aprobat pe anul 2006 a fost de 488.000  lei din care:



din care:
- subven ii:           468.000 lei;
- venituri proprii             20.000 lei;
Creditele deschise în anul 2006 au fost de 468.000 lei i veniturile proprii

realizate au fost de 15.002 lei. Men ion m c  diferen a de 4.998 lei  reprezint
publica ii neachitate de diver i clien i.

Pl ile efectuate în anul 2006 au fost de 483.002 lei, din care:
- cheltuieli de personal  166.818 lei;
- bunuri i servicii  301.188 lei;
- cheltuieli de capital     14.996 lei.
Principalele cheltuieli materiale efectuate din bugetul aprobat pe anul

2006 sunt urm toarele:
u procur ri de casete video, CD-uri, dischete, chirie spa ii pentru

institu ie i materiale consumabile pentru calculatoare;
u procurare obiecte de inventar ca: mobilier, aparatur  electronic , c i

i publica ii din ar , etc.
u editare de c i:

- revista Memoria Ethnologica nr. 20;
- Folclor din ara Maramure ului vol. II autori Maria i Pamfil
Bil iu;
- Istoria folcloristicii Maramure ene autor Dorin tef;
- Portul popular din ara Chioarului autor  Janeta Ciocan;
- Forme de interac iune între cult i popular autor Delia Suiogan
- albumul “Din Maramure ” autor Petre Lenghel

Costul de tip rire al acestor publica ii a fost de 55.879 lei.
Organizarea i sus inerea de manifest ri artistice în jude , planificate 22 i

realizate 22 la care au participat forma ii din jude i din afara jude ului.
Cheltuielile efectuate pentru aceste manifest ri au fost de 116.317 lei.
Principalele manifest ri realizate sunt:
u Festivalul Interna ional al Nun ilor
u Tânjaua de pe Mara
u Sânzienele
u Festivalul prima ilor “Victor Negrea”
u Festivalul Interna ional Hora la Prislop
u Festivalul de Datini i Obiceiuri de iarn  “Marma ia 2006”

Bugetul aprobat pentru cheltuielile de capital s-a folosit pentru dotarea
institu iei cu aparatur  electronic , programe i softuri pentru calculatoare,  conform
listei de dot ri aprobat  de Consiliul Jude ean Maramure .

 Director – tefan Mari


