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

Consiliul Judeţean Hunedoara, denumit în continuare autoritatea pentru Centrul de Cultură şi 

Artă al judeţului Hunedoara, denumită în continuare instituţie aflată în subordinea sa, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 185/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale regulamentului 

de evaluare. 

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

criterii de evaluare: 

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

sistemul instituţional existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

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

specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de către 

autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din 

prezentul raport sunt aferente perioadei: de la 01.01.2020 la 31.12.2020, reprezentânda patra 

evaluare. 
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Structura raportului de activitate 
 
 
 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea 

 

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

comunităţi;…………………………………………………………………………………..5 

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

oportunităţi, ameninţări);……………………………………………………………………6 

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia;………..9 

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari;.……………………..12 

5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei;………………………………................13 

6. profilul beneficiarului actual…………………………………………….................13 

 

 

B.Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

 

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

şi la strategia culturală a autorităţii;…………………………………………………..........14 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari;………………………….........14 

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse…………………………..........15 

 

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

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

 

1. măsuri de organizare internă;………………………………………………............15 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne;……………………………39 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere;…………………………...44 

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

promovare, motivare/sancţionare);…………………………………………………………48 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor;………………………………………………...50 

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor organisme de control în perioada raportată…………………………………………...51 

 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

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

al perioadei raportate;………………………………………………………………………51 

 2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei;...................................................................................53 

 

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

asumate prin proiectul de management: 

 

 Se realizează prin raportare la: 

1. viziune;…………………………………………………………………………..…54 

2. misiune;………………………………………………………………………….....55 

3. obiective (generale şi specifice);…………………………………………………...56 

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management;……………………..59 

5. strategie şi plan de marketing;……………………………………………………..60 



3 
 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management;……………………...60 

7. proiecte din cadrul programelor;…………………………………………………...61 

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

management………………………………………………………………………...……....65 

 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse.............................................................................66 

 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare;……....69 
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Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara este o instituţie profesionistă, de 

specialitate, autorizată, înfiinţată prin reorganizare, respectiv fuziunea prin contopire dintre 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara și 

Ansamblul Profesionist „Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale 

Hunedoara, care funcționează în subordinea Consiliului Județean Hunedoara ca așezământ 

cultural de interes județean, având ca obiective:  

- oferirea de produse și servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale 

şi a patrimoniului cultural în ţară şi străinătate; 

- valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi internaţional; 

- promovarea obiceiurilor și tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare, specifice 

fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Hunedoara; 

- păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 

- promovarea turismului cultural de interes local; 

- dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional. 

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

etnofolclorice a județului; 

- protejarea și tezaurizarea valorilor reprezentative ale creației populare contemporane, 

constituind banca de date și valori; 

- coordonarea metodologică a activității așezămintelor culturale de nivel județean, respectiv 

cămine culturale, case de cultură, universități populare; 

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

genurile artei interpretative neprofesioniste; 

- inițierea unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și 

creației populare autentice, pentru protecția acestora împotriva denaturărilor și falsificatorilor; 

- elaborarea unor proiecte active și utile de educație permanentă; 

- cultivarea valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei interpretative, 

neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie etc.; 

- dezvoltarea schimburilor culturale pe plan județean, național și internațional; 

- păstrarea prin programele de școlarizare, a specificului zonal și a cerințelor populației pe 

care o deservește; 

- stimularea creativității și a talentului; 

- revitalizarea și promovarea meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care 

le practică (meșteri populari și mici meseriași etc).; 

- desfășurarea unor programe adecvate intereselor și preocupărilor locuitorilor, de petrecere a 

timpului liber, valorificând și obiceiurile tradiționale din comunitatea respectivă; 

- învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale. 

Prin activitatea de instruire și formare artistică a interpreţilor, creatorilor populari şi 

instructorilor – prin Compartimentul Educaţie Permanentă – Școala Populară de Artă – 

instituția are şi un caracter educativ contribuind astfel la ridicarea nivelului calitativ al 

manifestărilor culturale în satele şi oraşele din judeţul nostru. 

Sub directa îndrumare a Consiliului Judeţean Hunedoara, instituţia  acţionează pe baza 

principiilor fundamentale care guvernează sfera culturii și artei: autonomia culturii şi artei, 

libertatea de creaţie, primordialitatea valorii, ocrotirea şi valorificarea patrimoniului naţional, 

şansă egală la cultură, identitatea culturală naţională în circuitul mondial de valori, 

neangajarea politică. 
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A. EVOLUŢIA CENTRULUI DE CULTURĂ ŞI ARTĂ AL 

JUDEŢULUIHUNEDOARA ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂACTIVITATEA 

 În aceste condiţii, Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara şi-a axat întreaga 

activitate în cinci mari direcţii: 

 

 1. Cercetarea în teren, înregistrarea, studierea şi conservarea materialului 

etnofolcloric; 

 2. Valorificarea scenică şi editorială a unora dintre aceste cercetări; 

 3. Organizarea unei palete diverse şi bogate de acţiuni cultural-artistice cu caracter 

judeţean, interjudeţean, naţional şi internaţional; 

 4. Organizarea şi realizarea procesului cultural-educativ. 

5. Organizarea de evenimente cultural – artistice prin implicarea directă a 

Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” având ca scop promovarea culturii și a 

valorilor tradiționale atât pe plan județean cât și național prin transmiterea cântecului și 

dansului tradițional din toate subzonele etnografice ale județului. 

 

1.Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi 

Județul Hunedoara este un județ complex din punct de vedere al zonelor și subzonelor 

etnofolclorice, fapt care duce la existența unei diversități a tot ceea ce înseamnă cultura 

tradițională, a modului în care este înțeleasă, apreciată și valorificată. Mă refer aici la 

existența, pe de o parte, a unui mediu rural destul de bine conservat în ce privește tradiția iar 

pe de altă parte, la existența unor mari orașe și municipii, majoritatea create pe structura 

industrializată a perioadei comuniste, cu populație diversă din punct de vedere al zonelor de 

unde provin (Valea Jiului, Călan, Hunedoara) dar și al nivelului de cunoaştere și înțelegere a 

unor elemente pe care instituția își propune să le prezinte beneficiarilor activităților sale.  

Adaug aici și prezența destul de agresivă a unor factori perturbatori, chiar nocivi 

pentru tot ceea ce numim activitate artistică, cum ar fi: 

- Apariția unor persoane fizice sau juridice, care, prin diverse moduri, intervin în 

circuitul evenimentelor (asociații culturale, firme de impresariat, etc.) producând astfel 

grave derapaje de la prezentarea corectă a artiștilor și creațiilor acestora, cu adevărat 

valoroase. 

- Lipsa specialiștilor în aceste domenii, județul nostru neavând nici o instituție de 

învățământ superior cu reprezentare a acestor domenii. 

- Existența unor posturi de radio și televiziune care promovează cu totul altceva decât 

autenticul și frumusețea artistică. 

- Lipsa de interes (în unele cazuri) a autorităților locale, pentru stoparea acestui 

fenomen care în ultimii ani ia amploare. 

 

 Anul 2020 a fost un an plin de încercări la nivel mondial, iar în România, începând cu 

luna martie a fost instituită starea de urgență, care a creat un blocaj în toate sectoarele de 

activitate și cu precădere în sectorul cultural, ceea ce a dus la imposibilitatea da a putea 

organiza evenimentele atât de apreciate de public. Astfel că, în anul 2020 datorită situației 

epidemiologice la nivel național și datorită măsurilor restrictive impuse de autorități, nu am 

mai putut încheia parteneriate cu instituțiile cu care an de an, am colabortat în vederea 

promovării culturii autentice. 
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   2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

  

 (S)  Puncte tari (W)  Puncte slabe 

Caracter educativ prin activitatea de instruire, 

formare şi modelare artistică a interpreţilor, 

creatorilor și instructorilor – prin 

compartimentul educaţie permanentă – 

contribuind astfel la ridicarea nivelului 

calitativ al manifestărilor din satele şi oraşele 

judeţului.  

Este o instituţie profesionistă, de specialitate, 

având drept scop principal cunoaşterea, 

păstrarea şi promovarea culturii naţionale şi se 

constituie în banca de date şi valori a culturii 

populare din Judeţul Hunedoara în devenire 

actuală, creatoare a patrimoniului tradiţional 

şi funcţionează drept centru ştiințific şi 

metodologic a activităţii de simulare şi 

valorificare a tradiţiei şi creaţiei populare în 

viaţa culturală a judeţului, în spiritul 

autenticităţii şi sub semnul valorii. 

Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al 

creaţiei populare specifice fiecărei zone 

etnofolclorice a judeţului; 

Protejarea şi tezaurizarea valorilor 

reprezentative ale creaţiei populare  

contemporane, constituind banca de date şi 

valori; 

Coordonarea metodologică a activităţii 

aşezămintelor culturale de nivel judeţean, 

respectiv cămine culturale, case de cultură, 

universităţi populare; 

Elaborarea unor  programe de valorificare a 

tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în 

toate genurile artei interpretative 

neprofesioniste; 

Iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare 

a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi 

creaţiei populare autentice, pentru protecţia 

acestora impotriva denaturărilor  şi 

falsificatorilor; 

Dispariţia rapsozilor populari, de aici 

rezultând alterarea folclorului autentic. 

Tot mai puţini meşteri populari şi din ce în ce 

mai puţini adepţi în a învăţa un meşteşug 

(cusut, ţesut, olărit, arta lemnului). 
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Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de 

educaţie permanentă; 

Conservarea, valorificarea  şi transmiterea 

valorilor morale, artistice şi tehnice ale 

comunităţii locale, precum şi ale 

patrimoniului cultural  naţional şi universal; 

Păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 

Stimularea creativităţii şi talentului; 

Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi 

îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor 

care le practică (meşteri populari şi mici 

meseriaşi etc.); 

Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei 

populare contemporane şi artei interpretative 

neprofesioniste în toate genurile – muzică, 

coregrafie, teatru, etc.; 

Desfăşurarea unor programe adecvate 

intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de 

petrecere a timpului liber, valorificând şi 

obiceiurile tradiţionale din comunitatea 

respectivă; 

Antrenarea cetăţenilor în activitatea de 

cunoaştere, ocrotire şi întreţinere atât a 

mediului natural cât şi a mediului cultural 

tradiţional; 

Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan 

judeţean, naţional şi internaţional; 

Păstrarea, prin programele de şcolarizare, a 

specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei  pe 

care o deserveşte; 

Învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi 

îndeletnicirilor tradiţionale; 
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(O)  Oportunităţi (T)  Riscuri 

Realizarea unui număr cât mai mare de 

activităţi de promovare şi valorificare a 

tradiţiilor şi obiceiurilor cu implicarea unui 

număr mare de participanţi. În acest sens se 

va colabora strâns cu şcolile şi liceele din 

judeţ în vederea cooptării tinerei generaţii 

spre deprinderea meşteșugurilor tradiţionale, 

cunoaşterea mediului rural autentic, a artei, 

tradiţiei, cântecului şi dansului popular. 

Pentru realizarea acestor deziderate s-a 

acţionat‚ în vederea  organizării de tabere de 

creaţie cu participarea elevilor interesaţi, de 

seminarii şi colocvii în şcolile generale şi 

liceele din judeţ, organizarea de concursuri pe 

teme etno-folclorice, difuzarea de materiale 

promoţionale realizate de instituţia noastră: 

- cunoaşterea aprofundată a artei populare 

tradiţionale din judeţul Hunedoara; 

- cunoaşterea şi actualizarea evidenţei 

meșterilor populari din judeţul Hunedoara  

(olari, ţesători, cioplitori în lemn, pictori de 

icoane etc.); 

- cercetarea zonei hunedorene în vederea 

depistării unor meşteri populari tineri și 

îndrumarea lor metodologică, pentru diferite 

compartimente ale creației populare autentice; 

- îndrumarea de specialitate a meşterilor 

populari din întreaga zonă a județului pentru 

excluderea elementelor străine de tradiție, 

valoarea artei populare autentice specifice 

acestor meleaguri; 

- organizarea de puncte muzeale etnografice 

în localitățile județului; 

- îndrumarea atentă a tinerilor interpreți 

amatori în domeniul costumului popular; 

- colaborarea cu specialiștii din alte instituţii 

de cultură pentru organizarea unor activităţi 

specifice, simpozioane, expoziții de artă 

populară etc.; 

- contribuția de specialitate în lansarea şi 

derularea unor programe privind 

meșteșugurile populare şi arta tradițională din 

județul Hunedoara; 

 

 

Pericolul de denaturare a autenticului din 

cauza apariţiei muzicii comerciale şi a 

televiziunilor private care promovează acest 

gen muzical doar pentru câştig, alterând 

folclorul, derutând publicul astfel încât nu se 

mai face diferenţa între autentic şi kitsch.  
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- publicarea unor studii de specialitate, relații 

de colaborare cu mass-media în scopul 

popularizării unor activități specifice; 

- cunoaşterea în detaliu a activităţilor proprii 

şi a artiştilor amatori din judeţ (creatori, 

rapsozi, interpreţi vocali şi instrumentişti, 

grupuri vocale sau instrumentale); 

-cercetarea, culegerea, tezaurizarea, 

conservarea şi valorificarea creaţiei populare 

din domeniul folclorului muzical specific 

zonei (sub-zonei) etno-culturale şi 

documentarea asupra dinamicii ei 

contemporane; 

- depistarea de noi creatori şi interpreţi ai 

muzicii populare, vârstnici sau tineri, 

încurajarea, sprijinirea şi stimularea activității 

lor prin diferite forme (festivaluri, concursuri, 

înregistrări radio, Tv etc.), în scopul afirmării 

și consacrării creatorilor și artiștilor amatori 

ca personalități artistice; 

 

 

 

 

3. Evoluţia imaginii existente și măsuri pentru îmbunătățirea acesteia. 

 

 O mare parte din activitatea instituției se adresează publicului larg, fie că vorbim de 

evenimentele organizate sub egida Centrului, de publicațiile noastre sau de elevii instruiți aici. 

Feedback-ul acestor activități este foarte important pentru noi, contactul permanent cu 

beneficiarii activităților noastre, consider a fi un lucru esențial în funcționarea instituției. Iată 

doar câteva dintre direcțiile în care este concentrată și susținută activitatea noastră: 

 

- îndrumarea metodică în oraşele şi satele  judeţului, a directorilor de aşezăminte 

culturale ce pregătesc formaţiile muzicale, coregrafie, de teatru, satiră şi umor precum şi 

îndrumarea creatorilor de artă plastică, artă populară, literatură, folclor, cine-foto etc; 

 - pregătirea formaţiilor, interpreţilor şi creatorilor pentru participarea în cadrul 

concursurilor judeţene, interjudeţene şi naţionale ale artiştilor amatori;                                      

 - iniţierea, organizarea şi desfăşurarea, anuală, a unor manifestări cultural-artistice 

specifice culturii populare tradiţionale cu caracter local, judeţean, naţional şi internaţional; 

 - odată cu angajarea unui număr de 6 instrumentiști alături de cei existenți a apărut 

oportunitatea creării unui corp de fanfară care va evolua la diversele manifestări culturale ce 

se vor desfășura în județ, întrucât nu exista o fanfară și se apela la cea de la Unitatea Militară; 

 - tipărirea de cărţi de folclor literar, muzical, coregrafic, a unor culegeri de specialitate 

din domeniul literaturii, muzicii, dansului, artei populare şi plastice, lucrări de teatru, satiră şi 

umor, de sinteze, albume şi caiete aniversare etc;                                                                        

 - cercetarea fenomenului etnofolcloric, descoperirea, preluarea, conservarea şi 

valorificarea creaţiei populare; 

 - acordarea sprijinului formaţiilor etalon care ne-au reprezentat în ţară şi străinătate în 

decursul anilor; 
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- organizarea de manifestări cultural artistice în folosul comunității cu scop 

educațional. 

Anul 2020 fiind un an marcat de pandemia COVID-19 a pus instituția noastră în 

situația de a regândi și adapta activitățile sale astfel încât să respectăm cu strictețe, regulile 

sanitare dar în același timp, să realizăm pe cât posibil planurile și obiectivele noastre.  

 

I. Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”: 

Prima manifestare cultural-artistică a fost spectacolul „Hai să dăm mână cu 

mână!” realizat în 24 ianuarie 2020 pe scena Teatrului de Artă din Deva, în colaborare cu 

Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” din Tărgu Jiu. Începând cu luna martie când au 

intrat în vigoare restricțiile și măsurile referitoare la distanțarea socială precum și faptul că 

bugetul alocat organizării evenimentelor a fost returnat Consiliului Județean Hunedoara, 

activitatea ansamblului nostru a fost reorganizată astfel: 

 - repetiții în grupuri de 2 – 4 persoane, în sala de balet, la ore diferite; 

 - studierea schemelor coregrafice de către dansatori în format on-line; 

 - înregistrarea și transmiterea către coregraful ansamblului a modului de 

pregătire, antrenament și studiu de către fiecare dansator, în ziua de luni a fiecărei săptămâni; 

 - repetițiile orchestrei s-au desfășurat de asemenea, în grupuri restrânse (pe 

categorii de instrumente – corzi, armonie, suflători); 

 - studiul individual on-line după un program bine stabilit de către dirijor, 

fiecare instrumentist având posibilitățile tehnice pentru a realiza aceste activități; 

 - înregistrarea și difuzarea unor suite orchestrale în regim on-line. 

 Au fost realizate tot cu ajutorul tehnicii moderne, schimburi de experiență cu 

colegii de la alte ansambluri folclorice profesioniste din țară – „Junii Sibiului” – Sibiu, 

Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timișoara, Ansamblul Profesionist „Baladele Deltei” 

din Tulcea, aceste activități beneficiind de suportul Televiziunii Române. 

 Toate aceste modificări ale activității au avut rolul de a menține ritmul de lucru 

pentru instrumentiști și dansatori astfel încât aceștia să fie pregătiți oricând să-și reia 

activitatea în condiții normale în fața publicului, în concerte și spectacole. 

În data de 13 septembrie 2020, instituția noastră, în parteneriat cu Primăria 

comunei Baia de Criș, aveau ca scop organizarea evenimentului „Serbările Naționale Țebea”, 

în cinstea marelui Erou Național – Avram Iancu, acest eveniment aflandu-se în agenda 

pricipalelor manifestări cultural artistice ale Centrului de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara. Având în vedere, că ne-am confruntat cu pandemiade Covid-19, Instituția 

Prefectului, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, au convenit ca  „Serbările Naționale 

Țebea” să fie organizate cu un număr restrâns de participanți, în vederea prevenirii răspândirii 

virusului și pentru a respecta măsurile impuse de autorități. Astfel că evenimentul „Serbările 

Naționale Țebea” din anul 2020 a fost organizat strict în Complexul Memorial Țebea 

(Panteonul Moților) la mormântul Marelui Erou Național – Avram Iancu, cu participarea 

Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”. 

 

II. Școala Populară de Artă: 

În perioada octombrie 2019 – martie 2020, cursurile Școlii Populare de Artă care 

funcționează cu 14 clase (canto muzică populară, canto muzică ușoară, instrumente cu clape – 

pian, orgă, acordeon, vioară, chitară, arte plastice, dans popular, teorie, instrumente de suflat – 



11 
 

clarinet, acordeon, saxofon, blockflote) la Deva, Hunedoara, Petroșani și Brad, s-au desfășurat 

în condiții normale. 

Începând cu luna martie, odată cu închiderea școlilor, și activitățile noastre de 

predare au trecut în regim on-line după aceleași regulamente din sistemul public de 

învățământ. 

Toți profesorii noștri au avut la dispoziție tehnica necesară predării cursurilor on-

line, dar am întâmpinat și probleme sau chiar nemulțumiri din partea unor elevi/părinți, 

generate de faptul că nu toți elevii au avut acces la internet sau tabletă dar și pentru faptul că 

specificul orelor predate este aparte, fiind extrem de dificil, mai ales pentru elevii din primul 

an (începători) să deslușească tainele unui instrument fără prezența fizică a profesorului lângă 

el. 

Cu toate aceste probleme întâmpinate, au fost puține cazuri de elevi care s-au 

retras ori au înghețat anul școlar.  

 

III. Serviciul Cercetare, Conservare și Promovare Culturală: 

Și activitatea acestui serviciu a fost reorganizată datorită restricțiilor sanitare, 

bazându-se în special pe componența de arhivare și publicare. 

Astfel s-a reușit editarea numărului XXVI a revistei „Miorița”, revistă anuală de 

etnografie și folclor, editată într-un nou format și cu sprijinul unor colaboratori din țară.  

Sub conducerea profesorului Mircea Lac, echipa centrului a reușit publicarea unei 

lucrări de excepție „Drum spre performanță” Ghid teoretic și practic pentru clasele de „Artă 

tradițională” din Școlile Populare de Artă. Această lucrare, cu un număr de 586 de pagini, 

reprezintă doar primul volum al unui proiect de trei lucrări, care să cuprindă mare parte din 

materialele și documentele studiate și arhivate de-a lungul timpului în județul Hunedoara, în 

ceea ce privește cultura tradițională. 

Serviciul Cercetare, Conservare, Promovare Culturală a asigurat suportul tehnic și 

de specialitate pentru activitățile Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” și 

Școala Populară de Artă așa cum au fost prezentate ele mai sus. 

Am încercat prin acest mod de lucru a celor trei direcții ale Centrului de Cultură și 

Artă să menținem activitatea la un nivel cu care beneficiarii au fost obișnuiți, să adaptăm, să 

regândim, să reorganizăm în măsura în care s-a putut, chiar dacă sectorul cultural a fost unul 

dintre cele mai afectate sectoare la nivel național în anul 2020. 

Publicarea datelor de contact în cataloagele „Pagini Naţionale” şi „Focus”. 

Colaborarea  Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara cu posturile de 

televiziune, radio și ziarele locale. În anul 2019, realizându-se un număr de 4 apariții media 

la: Antena 1 pentru spectacolul „Hai să dăm mână cu mână!”, Concert de Colinde și 

redifuzarea ediției a VII-a a Festivalului-Concurs Național de Interpretare a Cântecului 

Popular Românesc „Drăgan Muntean ” și ziarul Servus Hunedoara pentru spectacolul „Hai să 

dăm mână cu mână”. 

În anul 2020, datoriă restricților impuse de pandemie și faptul că sectorul cultural a 

fost unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate, atenția noastră a fost îndrepată spre 

utilizarea rețelelor sociale în vederea păstrării legăturii cu publicul spectator. Astfel că 

numărul abonaților la canalul de youtube este de 7.280, impactul postărilor pe pagina de 

facebook a Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara în anul 2020 a fost de 83.585, 

numărul reacții fiind de 3.819 și numărul de accesări de 8.258 astfel: 
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- pentru spectacolul „Hai să dăm mână cu mână!”, impactul a fost de 28.462, având un 

număr de 1485 reacții (distribuiri/aprecieri/comentarii) și un număr de 5.171 de accesări, ceea 

ce ne confirmă încă o dată că publicul spectator apreciază calitatea actului cultural pe care îl 

întreprindem; 

- pentru înscrierile la Festivalul Concurs Național de Interpretare Vocală a Cântecului 

PopularRomânesc „Drăgan Muntean” impactul a fost de 19.700, având un număr de 827 

reacții (distribuiri/aprecieri/comentarii) și un număr de 1.300 de accesări; 

- pentru suita de orchestră din data de 07.05.2020 impactul a fost de 22.800, având un 

număr de 1.200 reacții (distribuiri/aprecieri/comentarii) și un număr de 1.500 de accesări, 

- pentru înscrierile la cursurile Școlii Populare de Artă în anul 2020-2021impactul a 

fost de 6.423, având un număr de 84 reacții (distribuiri/aprecieri/comentarii) și un număr de 

135 de accesări; 

- pentru Ziua Internațională a Persoanelor Vârstniceimpactul a fost de 6.200, având un 

număr de 223 reacții (distribuiri/aprecieri/comentarii) și un număr de 152 de accesări. 

Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara a avut în anul 2020 un număr de 43 

de posturi și 39 de angajați, conform organigramei și statului de funcții precum și un număr 

important de colaboratori în medii și sectoare diferite de activitate: director ansamblu, 

instrumentiști, dansatori, instructori și experți, personal contractual. 

Din structura organizatorică a Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” 

lipsește un post foarte important și anume cel de instructor-coregraf. 

În ceea ce privește compartimentul Educație Permanentă – Școala Populară de Artă 

numărul instructorilor este insuficient pentru acoperirea cerințelor potențialilor elevi pe 

ramuri diferite de studiu. Pentru celelalte domenii de studiu instituția apelează la colaboratori 

în funcție de cerințele de înscriere a elevilor.  

Serviciul Cercetare, Conservare și Promovare Culturală, funcționează cu un număr 

mic de specialiști pe respectivul domeniu de activitate. Se impune și în acest caz o completare 

a numărului de posturi pe segmente specifice precum literatură, muzică, etnografie și folclor, 

etnomuzicologie etc. Trebuie să mă refer aici la cea mai importantă direcție în care să 

acționeze acest Compartiment - realizarea unei arhive bogate, valoroase, autentice, pe 

suporturi moderne de păstrare, care să poată fi folosită și de generațiile viitoare. Acest lucru 

poate fi realizat doar de specialiști. 

 

4. Măsuri luate  pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

 

4.1. Public spectator și telespectator pentru spectacolele și concertele desfășurate de 

instituție în parteneriat sau în colaborare, promovarea evenimentelor 

realizându-se și prin platforma de socializare facebook, pagina Centrului de 

Cultura și Artă al județului Hunedoara având până în prezent un număr de 

1.791 de aprecieri, impactul postărilor fiind de aproximativ 83.585 de 

persoane, numărul abonaților la canalul de youtube este de 7.280.O atenție 

deosebită a fost acordată atât materialelor realizate în acest an dar și celor 

existente în arhiva instituției, prin promovarea/postarea pe rețelele de 

socializare și difuzarea pe televiziuni, reușind astfel să păstrăm legătura cu 

publicul, având un număr de aproximativ 10 mii de urmăritori. 

4.2. Elevi/cursanți ai Școlii Populare de Artă, aceasta având un număr total de 254 

cursanți. 

4.3. Colaborarea cu studenți, publiciști, editorialiști precum și toate persoanele 

interesate de documentele și materialele de specialitate aflate în arhiva 

instituției. 

4.4. Inventarierea artiștilor, interpreților, meșterilor populari și alți  participanți la 

actul artistic din Județul Hunedoara. 
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5. Grupurile țintă ale activităților instituției. 

 

Anul acesta,  datorită schimbărilor majore generate la nivel mondial de pandemia de 

COVID-19 și a măsurilor impuse de autorități în încercarea de combatere a virsului, respectiv 

limitarea organizării manifestaților publice și apoi interzicerea organizării lor, am fost nevoiți 

să regândim modalitatea de interacțiune cu publicul. Astfel că atenția noastră a fost îndreptată 

spre rețelele sociale, feedback-ul publicului demonstrându-ne că aceștia apreciază calitatea 

conținutului paginii de facebook, impactul postărilor fiind de 83.585, iar numărul de reacții la 

postări de 3.819. 

 

6. Profilul beneficiarului actual: 

 

Beneficiarii actuali ai rezultatelor activităţii Serviciului Cercetare, Conservare, 

Promovare Culturală sunt diverşi, neputându-se  realiza un profil al acestora. De rezultatele 

muncii colectivului instituţiei beneficiază  referenţii din casele de cultură şi căminele culturale 

din judeţul nostru, artiştii amatori care au nevoie de îndrumare şi perfecţionare şi care sunt şi 

promovaţi în cadrul programelor organizate de instituţie. 

În anii anteriori au fost realizate parteneriate de colaborare cu diverse instituţii în 

vederea promovării şi valorificării tradiţiilor şi obiceiurilor autohtone, iar pe viitor se va pune 

bază pe atragerea spre actul cultural a unui spectru cât mai larg de beneficiari din diverse 

medii şi categorii sociale. 

Anul acesta, cu toate că a fost un an dificil,s-a reușit editarea numărului XXVI a 

revistei „Miorița”, revistă anuală de etnografie și folclor, editată într-un nou format și cu 

sprijinul unor colaboratori din țară. În cele XXV de numere existente până în prezent ale 

revistei, au fost publicate numeroase studii, articole şi recenzii semnate de personalităţi 

marcante ale culturii hunedorene, precum: Ilie Moise, Rusalin Işfănoni, Florin Dobrei, Mircea 

Lac, etc.,cercetări inspirate din diversitatea etnofolclorică a judeţului Hunedoara şi nu numai, 

cu accent pe păstrarea şi transmiterea obiceiurilor specifice fiecărui areal folcloric. Revista cu 

nr.XXVI pe care instituţia noastră aelaborat-o în acest an cuprinde articole cum ar fi: ,,Sub 

semnul identităţii”, ,,Spiritualitate creştină”, ,,Tezaure patrimoniale”, ,,Spiritualitate 

folclorică”,etc., fiind abordată o paletă diversă de teme, din partea autorilor. 

Sub conducerea profesorului Mircea Lac, echipa centrului a reușit publicarea unei 

lucrări de excepție „Drum spre performanță” Ghid teoretic și practic pentru clasele de „Artă 

tradițională” din Școlile Populare de Artă. Această lucrare, cu un număr de 586 de pagini, 

reprezintă doar primul volum al unui proiect de trei lucrări, care să cuprindă mare parte din 

materialele și documentele studiate și arhivate de-a lungul timpului în județul Hunedoara, în 

ceea ce privește cultura tradițională. 

 Beneficiarii activității Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” sunt pe 

de o parte cei care participă în calitate de spectatori la reprezentațiile acestuia (un public țintă 

destul de numeros), fiind în mare măsură cunoscători ai domeniului, care apreciază dar pot și 

critica în mod obiectiv valoarea actului artistic transpus în scenă. Pe de altă parte, beneficiarii 

direcți sunt însăși cei care produc, prezintă și susțin actul artistic, având la dispoziție toate 

condițiile de desfășurare, un mediu adecvat și o echipă atent supravegheată și îndrumată de 

către specialist. 

 Beneficiarii activităților de educație permanentă și cultură tradițională (Compartiment 

Educaţie Permanentă - Școala Populară de Artă) sunt cei care urmează timp de trei ani 

diversele cursuri ale acesteia și care primesc la final o diplomă de absolvire. Se observă în 

ultimii ani o creștere a numărului de solicitanți pentru aceste cursuri, ceea ce dovedește că 

generația tânără acordă o importanță din ce în ce mai mare culturii tradiționale și actului 

artistic de bună calitate. 
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 B.  EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI PROPUNERI PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA 

 

1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 

 

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara a reafirmat strategia de promovare a 

creativităţii şi conservare a  culturii tradiţionale – valori care sunt în sincron cu strategiile 

culturale asumate de autoritate și cu valorile culturale pe care se bazează cultura în general. 

Scopul programului artistic în perioada raportată a fost de a se conecta la aceste valori și de a 

contribui prin intermediul culturii la progresul uman prin intermediul educației și al artei. 

Programul de spectacole și programul de evenimente au fost concepute în ideea 

susțineriiacestei viziuni. 

Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara acordă o importanță deosebită 

promovării sectorului cultural ca factor de dezvoltare durabilă și ca instrument esențial în 

coeziunea socială, având la bază tocmai ideea aducerii laolaltă a segmentelor, adesea 

segregate, ale societății. Conform acestor obiective și strategii comune la nivel de autoritate, 

instituţia noastră a dezvoltat an de an proiecte care își propun dialogul trans-sectorial și 

sinergiile dintre arta spectacolului și celelalte sectoare, cu precădere cu cea a educației. 

Prin programul său artistic, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara a 

urmărit contribuția la valori și obiective comune culturilor europene, cum sunt: 

 stimularea creativității și a inovației în artă; 

 susținerea creației artistice tradiţionale; 

 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; 

 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 disponibile 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. 

 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

 

În perioada raportată, Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara a menţinut 

echilibrul manifestărilor cultural-artistice, manifestări ce se adresează celor mai diverse 

segmente de public.  
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De asemenea, activitatea Compartimentului Educaţie Permanentă – Școala Populară 

de Artă a informat şi educat cursanţi din toate mediile sociale în scopul promovării culturii 

tradiţionale şi a artei în toate formele ei. 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 

Taxa de şcolarizare pentru cursanţii Compartimentului Educaţie Permanentă - Școala 

Populară de Artăa fost păstrată la suma de 500 ron, existând posibilitatea achitării acesteia în 

rate, iar pentru cursanţi cu dificultăţi financiare, fără venit, cu un handicap etc, existând 

posibilitatea scutirii parţiale sau totale de taxă, în urma analizei documentelor aduse de aceştia 

din care reiese statutul lor. 

Compartimentul Educație Permanentă - Școala Populară de Artă are în prezent un 

număr de 254 de cursanți distribuiți la cele 14clase (canto muzică populară, canto muzică 

ușoară, instrumente cu clape – pian, orgă, acordeon, vioară, chitară, arte plastice, dans 

popular, teorie, instrumente de suflat – clarinet, acordeon, saxofon, blockflote). 

Datorită influenței tot mai mare a promovării în mediul online, s-a trecut la utilizarea 

acestor metode în vederea atragerii unui număr cât mai mare de beneficiari din toate 

categoriile de vârstă, dar se urmărește îndeosebi atragerea tinerei generații și promovarea în 

rândul acesteia a adevăratelor valori culturale, folclorice și tradiționale, astfel că s-au 

promovat prin intermediul platformei de socializare facebook, pe pagina instituției, pagină 

care are până în prezent un număr de 3819 de reacții, impactul postărilor fiind de aproximativ 

83.585 de persoane pentru toate programele artistice aferente anului 2020. 

Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara a funcționat în anul 2020 cu un 

număr de 43 de posturi și 39 de angajați, conform organigramei și statului de funcții precum și 

un număr important de colaboratori în medii și sectoare diferite de activitate: instrumentiști, 

dansatori, instructor. 

 

 C. ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREAINSTITUŢIEI ŞI 

PROPUNERIDERESTRUCTURAREŞI/SAUDEREORGANIZARE, PENTRU MAI 

BUNA FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ: 

 

1. măsuri de organizare internă; 

 

 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara funcționează în 

bazaRegulamentului de Organizare şi Funcţionare aprobat de către Consiliul Judeţean 

Hunedoara. 

a. Ca şi reglementări interne conducerea instituţiei a elaborat şi aprobat în conformitate 

cu legislaţia în vigoare Regulamentul de Ordine Interioară care se prezintă astfel: 

   

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

CAPITOLUL I 

 

Dispoziții generale 

 Art.1 

 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara este instituție publică de cultură, cu 

personalitate juridică, finanţată de la bugetul județean aflându-se în subordinea Consiliului 

Județean Hunedoara. 

Art.2 
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 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara este organizat și funcționează în 

conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, 

organizarea și desfășurarea activităţii  aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 143/2007 și ale Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor 

nr.2883/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor 

specifice aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei 

Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, 

precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007. 

            Art.3  

 (1) Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara are sediul situat în Deva, Bld. 1 

Decembrie 1918, Nr. 30. 

(2) Toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile etc., vor conţine denumirea completă 

a instituției și indicarea sediului actual. 

 Art.4  

(1) Dispoziţiile regulamentului se aplică tuturor angajaţilor care îşi desfăşoară 

activitatea în baza unui contract de muncă, indiferent de durata sau de tipul contractului, 

inclusiv persoanelor aflate în delegaţie ori în detaşare şi numai cu respectarea Codului muncii 

şi a legislaţiei în vigoare. 

 (2) Întregul personal are obligaţia de a respecta cu stricteţe regulile generale şi 

permanente de conduită socială şi profesională, stabilite în conformitate cu Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara şi a 

legislaţiei în vigoare. 

 (3) Regulamentul se revizuieşte periodic în concordanţă cu modificările de natură 

legislativă la nivelul angajatorului sau al proceselor de muncă prin decizii interne de serviciu 

emise de managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. 

 Art. 5  

Prezentul regulament este întocmit în baza următoarelor prevederi legale, actualizate : 

 Codul Muncii - Legea nr. 53 din 24 ianuarie2003; 

 Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Coduladministrativ; 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interespublic; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţiapublică; 

 Legea nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru 

prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor dintutun; 

 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări alelegii; 

 Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea înmuncă; 

 H.G. nr. 1425/2006, actualizată privind aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncănr.319/2006; 

 Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiilepublice; 

 O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile demuncă; 

 O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor dediscriminare; 
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 LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

 Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor ce au caracter personal și privind libera circulație a 

acestordate. 

 Hotărârea Guvernului nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei șibărbați. 

 

CAPITOLUL II 

 

 Drepturile și obligaţiile salariaţilor şi ale angajatorului 

 

 Art.5  

 În cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, drepturile și obligaţiile 

generale ale salariaţilor şi ale angajatorului sunt următoarele: 

 (1) Salariatul are în principal următoarele drepturi: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

 b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal; 

 c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

 d) dreptul la egalitate de șanse și de tratament; 

 e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

 f) dreptul la formare profesională în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 g) dreptul de a se afilia la un sindicat legal constituit şi/sau de a-şi delega un 

reprezentant în relaţiile cu conducerea instituţiei; 

 h) dreptul la concediu fără plată pentru rezolvarea unor probleme personale. 

  (2) Salariatului îi revin în principal, următoarele obligaţii: 

 - efectuarea normei de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin 

conform fişei postului (semnate deaceștia); 

 - să respecte disciplinamuncii; 

 - respectarea măsurilor de securitate şi sănătate a muncii; 

 -  ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite din partea şefului ierarhic, conform fișei 

depost; 

 - perfecționarea continuă a nivelului de pregătire profesională, atât prin studiu 

individual cât şi prin cursurile organizate de instituţii abilitate, potrivitlegii; 

 - respectarea programului de muncă, urmărind folosirea cu eficienţă maximă a 

timpului de muncă pentru îndeplinirea sarcinilor deserviciu; 

 - îndeplinirea cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi 

conştinciozitate a atribuţiilor de serviciu cuprinse în fişa de post 

- să manifeste respect în relaţiile cu persoanele din cadrul instituţiei (și dinexterior); 

 - să nu se prezinte la serviciu sub influenţa alcoolului. Persoanele aflate în această 

situaţie vor fi obligate să părăsească de îndată instituţia, urmând a se lua măsuri de 
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sancţionare disciplinară aacestora; 

 - ieşirea din instituţie pe durata programului se va efectua în prealabil numai cu 

aprobarea conducerii, şefului ierarhic, dupăcaz; 

 - să-şi însuşească şi să respecte normele legale de prevenire şi stingere a 

incendiilor, normele de protecţia muncii şi igienico-sanitare; 

 - să păstreze în condiţii corespunzătoare toate bunurile mobile din dotarea instituţiei; 

 - să păstreze curăţenia (la birou, sala de mese, sala de spectacol, toalete, etc.); 

 - să folosească în mod corect echipamentele de birotică/rechizitele. 

  - să anunțe, personal sau prin altă persoană desemnată, managerul/şeful ierarhic, în 

situația în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la 

serviciu, în cursul zilei în care are loc absența, sau în cel mult 48 ore; 

 - să nu desfășoare activități personale sau private în timpul orelor deprogram; 

 - să respecte normele de conduită profesională prevăzute în codul de conduită etică și 

deintegritate; 

 - să respecte în totalitate prevederile prezentuluiregulament; 

 - să nu fumeze în incinta instituţiei, încălcarea acestei interdicții constituie abatere 

disciplinară gravă, sancțiunea disciplinară poate ajunge până la desfacerea contractului 

de muncă; 

 - să nu sustragă bunurile instituției (și/sau să depoziteze în incinta instituţiei bunuri 

materiale fără forme legale); 

 - să nu pretindă/primească de la alţi salariaţi, persoane străine, avantaje pentru 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

 - să nu folosească numele CCAJHD, serviciului /compartimentului, în scopuri ce 

pot aduce prejudicii imaginii instituţiei; 

 -  să nu comită sau să incinte la orice act care tulbură buna desfăşurare a activităţii 

instituţiei; 

 - să nu folosească în interes personal bunurile instituţiei; 

 - să nu simuleze boala; 

 - să nu înstrăineze oricare bunuri ale institutiei date în folosinţă sau păstrare; 

 - să nu introducă şi/sau să faciliteze introducerea în incinta instituţiei a persoanelor 

străine fără ca acestea să se afle în interes de serviciu; 

 - să nu 

distrugăsaudeteriorezematerialelesaudispozitivelespecificerealizăriiatribuţiilordeserviciu; 

 - să nu se folosească de calitatea de angajat al CCAJHD pentru obţinerea de avantaje 

în scopuripersonale; 

 - să nu introducă în instituţie mărfuri în scopul comercializării acestora; 

 -  să nu introducă/consume în incinta CCAJHD  a băuturil alcoolice, droguri, 

substanţe şi medicamente ilegale, sau a altor substanţe interzise;  

 - să nu participe la acte de violenţă ; 

 - să nu întârzie la programul de lucru; 

 - să nu absenteze nemotivat de la serviciu; 

 - să nu folosească violenţa fizică sau de limbaj; 

 - să nu hărţuiască sexual sau în alt mod prevăzut de lege. 
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(3) Angajatorul are în principal următoarele drepturi: 

a) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor; 

 b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

 c) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancţiunile corespunzătoare 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. 

d) să verifice activitatea salariaților şi să le ceară rapoarte periodice, rezultatul muncii 

acestora pentru a putea lua măsuri în vederea eficientizării muncii şi al reducerii 

cheltuielilor. 

 (4) Angajatorului îi revin în principal, următoarele obligații: 

a) de a încheia contracte de muncă pentru toţi angajaţii cu respectarea prevederilor 

legale. 

b) de a asigura desfăşurarea activităţilor în condiţii optime în cadrul instituţiei, dotarea 

cu mijloace necesare pentru buna funcţionare, respectarea programului de muncă şi realizarea 

sarcinilor de serviciu; 

c) de a lua măsuri pentru plata la timp şi integrală a retribuţiilor salariale şi a 

contribuţiilor de asigurări sociale, şomaj, accidente de muncă etc. către instituţiile respective. 

d) realizarea graficului privind efectuarea concediilor legale pe parcursul anului  cât şi 

a deplasărilor, detaşărilor sau transferului în interes de serviciu; 

e) să  stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum și criteriile de 

evaluare a realizării acestora; 

f) să evalueze salariatul numai după obiectivele de performanță individuale  impuse,  

precum  și după criteriile de evaluare a realizării acestora – stabilite prin fișa postului; 

g) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de 

muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege; 

 h) să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la 

elaborarea normelor de muncă și condiţiile corespunzătoare de muncă; 

 i) să informeze salariatul asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care 

privesc desfășurarea relaţiilor de muncă; 

 j) să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat a 

solicitantului; 

 k) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; 

l) reprezentarea instituţiei în relaţiile cu organele statului, instituţii şi organisme 

interne şi internaţionale, terţe persoane etc. 

 

CAPITOLUL III 

1. Reguli privind protecția, igiena, securitatea și sănătatea la locul de muncă 

 

 Art.6  

 Obligaţia și răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţie și igienă aparțin 

angajatorului, care acționează și controlează modul de respectare a normelor imperative în 

domeniu, în scopul protejării vieții, integrității și sanătății salariaţilor și al garantării 

condiţiilor normale de lucru. 
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 Art.7  

 În vederea asigurării securității angajaților în procesul muncii, în unitate vor fi 

efectuate : 

 a) instructaje periodice privind protecția muncii; 

 b) includerea în fișele posturilor a salariaților și ale celorlalţi participanţi la activităţile 

din domeniul protecţiei muncii, a atribuţiilor și răspunderilor specifice funcţiilor exercitate; 

 c) controlul asupra gradului de cunoaștere și de aplicare (de către toţi participanţii la  

procesul de muncă) a măsurilor tehnice, sanitare si organizatorice stabilite, precum și a 

prevederilor legale în domeniul protecției muncii; 

 Art.8  

 Obligaţiile principale ale salariaților unității în domeniul protecţiei muncii sunt: 

 a) să îşi însuşească și să respecte normele de protecție a muncii și măsurile de aplicare 

a acestora; 

 b) să îsi desfăşoare activităţile astfel încât să nu expună la pericole de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională nici persoana proprie, nici pe ceilalți salariați și/sau participanți la 

procesul de muncă; 

 c) să aducă la cunoştinţă conducătorului de la locul de muncă orice defecţiune tehnică 

sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire; 

 d) să folosească echipamentul individual de protecţie, corespunzător scopului pentru 

care a fost creat; 

 e) să anunţe accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de către ceilalţi 

participanţi la procesul de muncă; 

 f) să furnizeze relațiile solicitate de către organele de control și de cercetare în 

domeniul protecției muncii, informând despre aceasta superiorul său direct.  

 Art.9 

 Salariaţii care nu respectă aceste obligații și care creează situaţii periculoase ori nu 

raportează posibilele pericole, vor fi traşi la răspundere pentru acţiunile lor. 

 Art.10 

 Angajaţii cu probleme de sanătate, inclusiv salariatele gravide, sunt obligaţi să își 

anunţe superiorii despre starea în care se află. 

 Art.11 

 În vederea protejării angajaților, unitatea va solicita o permisie de lucru de la medicul 

de medicină a muncii, pentru persoanele aflate în investigații privind sănătatea lor. 

 

2. Reguli privind primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, 

pericolul grav şi iminent 

 

Art.12  

 În scopul aplicării şi respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent Centrul de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara, are următoarele obligaţii şi răspunderi: 

a) să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi 

evacuarea lucrătorilor, adaptate naturii activităţilor din cadrul Centrului de Cultură și Artă al 

județului Hunedoara; 
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b) să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce 

priveşte primul ajutor, serviciul medical de urgenţă, salvare şi pompieri; 

c) pentru aplicarea prevederilor alin.(a) Centrul de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara va desemna lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor 

şi de evacuare a lucrătorilor; 

d) să informeze, cât mai curând posibil, toţi lucrătorii care sunt sau pot fi expuşi unui 

pericol grav şi iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum şi despre măsurile 

luate ori care trebuie să fie luate pentru protecţia lor; 

e) să ia măsuri şi să furnizeze instrucţiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să 

oprească lucrul şi/sau să părăsească imediat locul de muncă şi să se îndrepte spre o zonă 

sigură, în  caz de pericol grav şi iminent; 

f) să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situaţia în care încă există un pericol 

grav şi iminent, în afara cazurilor excepţionale şi pentru motive justificate; 

g) lucrătorii care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau 

o zonă periculoasă nu trebuie să fie prejudiciaţi şi trebuie să fie protejaţi împotriva oricăror 

consecinţe negative şi nejustificate pentru aceştia; 

h) angajatorul va asigura ca, în cazul unui pericol grav şi iminent pentru propria 

securitate sau a altor persoane, atunci când şeful ierarhic imediat superior nu poate fi 

contactat, toţi lucrătorii să fie apţi să aplice măsurile corespunzătoare, în conformitate cu 

cunoştinţele lor şi cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecinţele unui astfel 

de pericol; 

i) lucrătorii nu trebuie să fie prejudiciaţi pentru cazurile prevăzute la alin. (h), cu 

excepţia situaţiilor în care aceştia acţionează imprudent sau dau dovadă de neglijenţă gravă. 

Art.13   

 Pentru asigurarea respectării regulilor privind primul ajutor, stingerea incendiilor, 

evacuarea lucrătorilor, pericolul grav şi iminent, fiecare salariat, indiferent de natura angajării, 

are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale: 

 a) să cunoască şi să respecte normele generale de prim ajutor din sectorul în care îşi 

desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire specifice locului de muncă; 

b) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru primul ajutor, stingerea 

incendiilor, pericolul grav şi iminent; 

c) să nu utilizeze aparate de încălzire improvizate; 

d) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de 

protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor; 

e) la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea 

cauzelor ce pot provoca incendii; 

f) să nu afecteze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din 

clădiri; 

g) să comunice imediat şefilor ierarhici şi personalului cu atribuţii de prevenire şi 

stingere a incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de 

incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie 

pentru stingerea incendiilor; 

h) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui alt salariat aflat într-o situaţie 

de pericol; 
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i) să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora 

precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale; 

j) în  vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare 

salariat este obligat ca, pe lângă îndatoririle amintite, să îndeplinească întocmai sarcinile 

trasate în acest scop de şeful ierarhic superior. 

Art.14  

 Reglementarea fumatului: 

a) în locurile cu pericol de incendiu este interzis fumatul şi nu este permis accesul cu 

ţigări, chibrituri, brichete, materiale sau produse care ar putea provoca incendii ori explozii; 

b) fumatul este interzis în birouri, sala de balet, sala de orchestră, magazie, holuri şi 

casa scărilor precum și în alte spații din subordinea Centrului de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara; 

c) fumatul este permis numai în locurile special amenajate acestui scop; locurile 

stabilite pentru fumat vor fi dotate cu scrumiere, vase cu apă sau cu nisip; 

d) aruncarea la întâmplare a resturilor de ţigări sau a ţigărilor aprinse este interzisă și 

se sancționează conform legii. 

 

4. Comportamentul în caz de accidente sau incidente la locul de muncă 

 

Art.15  

 Toate accidentele survenite în timpul şi/sau din cauza serviciului, mai ales cele cu 

consecinţe grave, vor fi comunicate imediat conducerii instituţiei. Aceeaşi regulă va fi 

respectată şi în cazul accidentelor survenite pe traseul dintre domiciliu şi locul de muncă al 

salariatului. 

Art.16 

 Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal, precum şi accidentul colectiv 

vor fi comunicate imediat conducerii instituţiei, Inspectoratului Teritorial de Muncă al 

judeţului Hunedoara, asiguratorului pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi 

organelor de urmărire penală competente, potrivit legii, urmând a fi luate măsurile legale ce se 

impun. 

 

CAPITOLUL IV 

 

 Reguli privind disciplina muncii în unitate 

 

Art.17  

(1) Orice acțiune sau inacțiune, săvârșită cu vinovăţie de către personalul instituției, 

prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională prevăzute 

de OUG 57/2019 și civică prevăzute de legislaţia în vigoare, Regulamentul de Ordine 

Interioară, contractul individual de muncă sau dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici, 

constituie abatere disciplinară și se sancţionează conform prevederilor prezentului 

regulament. 

 (2)Constituie abatere disciplinară următoarele fapte: 

  a) întârzierea sistematică în rezolvarea atribuțiilor de serviciu; 
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  b) neglijența repetată în rezolvarea atribuțiilor de serviciu; 

  c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fișa postului în timpul orelor de 

program sau efectuarea de intervenții pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal 

sau care nu intră în competența de soluționare; 

  d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuţiile de serviciu; 

  e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze 

activității institutiei; 

  f) lipsa nemotivată sau întârzierea repetată la serviciu; 

  g) părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau 

aprobarea șefilor ierarhici; 

 i) manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituţiei publice din care 

face parte; 

  j) exprimarea sau desfășurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, 

a unor opinii sau activități publice cu caracter politic; 

  k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte 

de interese și interdicții stabilite prin lege; 

  l) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin regulament sau lege specială. 

  m)hărțuirea și actele de discriminare. 

 Art.18  

 În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică 

personalului sunt: 

 a) avertismentul scris constă într‐o prevenire în scris a salariatului prin care i se pune 

în vedere faptul că  în cazul săvârșirii de noi abateri, îi va fi aplicată  altă sancțiune mai gravă. 

Sancțiunea se aplică salariatului care a săvârșit cu intenție sau din culpă ofaptă care nu a 

produs prejudicii grave sau care ar fi putut aduce prejudicii instituției; 

 b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăși 

10 zile lucrătoare, este sancțiunea aplicată  salariatului în cazul repetării acțiunilor ‐  cu 

intenție ‐ care au fost anterior sancționate cu avertisment scris. Contractul individual de 

muncă  este suspendat din inițiativa instituției, iar pe această  perioadă salariatul nu 

beneficiază  de nici un drept conferit de această  calitate (cea de salariat); 

 c) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a 

dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile, reprezintă sancțiunea 

aplicată  de către instituție salariatului care, nefiind la prima abatere, săvârșește cu intenție o 

faptă/fapte ce prejudiciază ordinea și activitatea unității având grad ridicat de periculozitate; 

 d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizaţiei de conducere pe o 

perioadă de 1-3 luni cu 5-10%, se aplică de către instituție pentru săvârșirea de către un 

salariat a unor abateri grave, repetarea abaterilor pentru care a mai fost sancționat salariatul. 

Fiind plasată  la pragul sancțiunii maxime de desfacere disciplinară  a contractului individual 

de muncă, aplicarea acesteia se face cu considerarea faptului că încă este posibilă îndreptarea 

atitudinii persoanei care a fost sancționată; 

 e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă reprezintă sancțiunea 

maximă ce poate fi aplicată de către instituție atât pentru săvârșirea unei singure abateri 
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deosebit de grave cât și pentru încălcarea repetată a obligațiilor salariatului de natură a 

perturba grav ordinea și activitatea instituției. 

 Art.19  

 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii 

disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; 

 b) gradul de vinovăție a salariatului; 

 c) consecinţele abaterii disciplinare; 

 d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

 e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta. 

Art.20 

 Constatarea, cercetarea, aplicarea și contestarea sancţiunilor disciplinare se face, 

potrivit reglementărilor prezentului regulament și a prevederilor Codului Muncii (L.53/2003). 

 

CAPITOLULV. 

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURADISCIPLINARĂ 

 

 

 Art.21 

 (1)  Ca urmare a sesizării conducerii cu privire la săvârșirea unei abateri disciplinare 

sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, regulamentului intern, 

contractului individual de muncă, ordinelor, procedurilor și dispozițiilor legale ale 

conducătorilor ierarhici, angajatorul sau persoana împuternicită de acesta va dispune 

efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acestsens. 

 (2) Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția avertismentului scris, 

nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinareprealabile. 

 (3) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat 

în scris de persoana împuternicită sau de către comisia desemnată de către angajator să 

realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și loculîntrevederii. 

 Art.22 

 Neprezentarea salariatului la convocarea efectuată în condițiile prevăzute la alin. (3) 

fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, fără efectuarea 

cercetării disciplinareprealabile. 

 Art.23 

 În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să 

susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze 

cercetarea la toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să 

fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al 

cărui membrueste. 

 

 Art.24 

 Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoareloraspecte: 

a) împrejurările în care fapta a fostsăvârșită; 

      b) gradul de vinovăție asalariatului; 
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      c) consecințele abateriidisciplinare; 

      d) comportarea generală în serviciu asalariatului; 

      e)  eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de cătreacesta. 

 Art.25 

 (1) La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest 

sens va întocmi un proces- verbal de constatare care trebuie să cuprindă: indicarea subiectului 

abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfășurat cercetarea 

disciplinară prealabilă și ascultarea salariatului, prezentarea condițiilor și imprejurărilor în 

care fapta a fost săvârșită, prezentarea consecințelor abaterii disciplinare, a comportării 

generale în serviciu a salariatului și a eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de 

către salariat, stabilirea gradului de vinovăție a salariatului, probele administrate și 

propunerile persoanei/comisiei împuternicite de către Angajator să realizeze cercetarea 

disciplinară prealabilă, de clasare a cauzei sau de sancționare disciplinară a salariatului. 

 (2) Lucrările comisiei de disciplină se consemnează într-un registru de procese-

verbale. 

  Art. 26 

 (1) În baza propunerii comisiei de disciplină, Angajatorul va emite decizia de 

sancționare. 

 (2) Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea 

abaterii disciplinare săvârșite de salariat, avându-se în vedere următoarele: 

 a) împrejurările în care fapta a fostsăvârșită; 

 b) gradul de vinovăție asalariatului; 

 c) consecințele abateriidisciplinare; 

 d) comportarea generală în serviciu asalariatului; 

 e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de cătreacesta. 

 Art.27 

 (1) Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie emisă în 

forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre 

săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data săvârșiriifaptei. 

 (2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în modobligatoriu: 

 a)descrierea faptei care constituie abateredisciplinară; 

 b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul 

individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate 

desalariat; 

 c ) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 

cercetării disciplinare prealabilesaumotivelepentrucare,nuafostefectuatăcercetarea; 

 d) temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară seaplică; 

 e) termenul în care sancțiunea poate ficontestată; 

 f) instanța competentă la care sancțiunea poate ficontestată. 

 

 (3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice 

de la data emiterii și produce efecte de la datacomunicării. 

 (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz 

de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată 
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deacesta. 

 (5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești 

competente în termen de 30 de zile calendaristice de la datacomunicării. 

          Art. 28 

 (1) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, 

dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acesttermen. 

 

CAPITOLUL VI 

Organizarea muncii 

 

Art.29 

 Timpul de muncă  reprezintă  timpul pe care salariatul îl folosește pentru îndeplinirea 

sarcinilor de muncă. Pentru salariații angajați cu normă întreagă, durata normală a timpului de 

muncă este de 8 ore pe zi si de 40 ore pe săptămână.    

Art.30 

a) Pentru personalul cu normă întreagă din cadrul Biroului Contabilitate, Resurse Umane 

Achiziții Pulice, Juridic, și secția denumită Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale, programul de lucru este între orele  07:30 – 16:00 de 

luni până joi, iar vineri între orele 07:30 – 13:30. 

b) Programul de lucru pentru personalul cu normă întreagă a Ansamblului Folcloric 

Profesionist ,,Drăgan Muntean” este între orele 07:30 – 16:00, sau 13:00 – 21:00de luni 

până joi,iar vineri între orele 07:30 -13:30 sau 13:00 – 19:00. 

Art.31 

(1) Programul de lucru prevăzut la art.30, litera b, este obligatoriu pentru personalul 

care își desfășoară activitatea la sediul Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” 

având ca punct de lucru spații cu titlu gratuit de folosință din clădirea Teatrului de Artă Deva, 

situat pe B-dul. 1 Decembrie 1918, Nr 15. 

 (2) Conducerea Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara are dreptul, 

respectând legislaţia în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţile 

instituției. 

Art.32 

(1) Evidența prezenței la serviciu se ține pe fiecare compartiment în parte, pe baza 

condicii de prezență, în care personalul va semna zilnic, la începutul și sfârșitul programului 

de lucru. 

 (2) Zilnic, la începutul şi la sfârşitul programului de lucru, fiecare salariat este obligat 

să îşi înregistreze prezenţa prin semnarea condicii de prezenţă. Pe baza acestor evidenţe, 

conducătorul locului de muncă va completa foia colectivă de prezenţă (pontaj) care va fi 

înaintată în vederea întocmirii statelor de plată a salariilor. 

 (3) De corectitudinea datelor înscrise in condica de prezență și de transmiterea corectă 

a prezenței către persoana responsabilă cu probleme de resurse umane, se fac responsabili 

șefii de compartiment care coordonează activitatea compartimentului unde se regăsește 

condica. 

 (4) Prin grija persoanei responsabilă cu probleme de resurse umane sau a secretarului 

instituției, la sediul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara cât și la punctul de 
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lucru al Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”, condica de prezență se va 

depune pentru semnat, la începutul programului, la ora 7:30 și se ridică la ora 8:00, iar la 

sfârșitul programului se depune la ora 16:00. 

 (5) În condica de prezență se vor nota, de către șefii de compartimente, întârzierile și 

lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate. 

 (6) În cazul în care întârzierea sau absența s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a 

unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligația 

de al informa, în următoarele doua zile lucrătoare, pe șeful compartimentului. 

Art.33 

(1) Situaţia prezenței la serviciu se întocmește pe fișe colective de pontaj, pe baza 

condicii de prezență de către persoana responsabilă cu probleme de resurse umane și se 

aprobă de managerul instituţiei. 

 (2) După depunerea la compartimentul resurse umane, situaţia prezenței poate fi 

modificată numai cu aprobarea managerului la propunerea motivată a persoanei care a 

întocmit-o. 

 (3) Înscrierile de date false în condica de prezență, sau în foile colective de prezență 

constituie o abatere disciplinară și va fi sancţionată conform prevederilor regulamentului.  

Art.34 

 Managerul instituţiei poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii și fără plată la 

cererea celor interesați. 

Art.35 

(1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor. 

 (2) Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecărui 

compartiment și se aprobă de managerul instituției, ținându-se seamă de buna desfăşurare a 

activităţii dar și de interesele personalului. 

Art.36 

 Persoana responsabilă cu probleme de resurse umane ține evidența întârzierilor, 

învoirilor, a concediilor de boală, de studii și fără plată și separat, a concediilor de odihnă. 

 Art.37  

 Personalul are obligația să-și realizeze sarcinile în conformitate cu fișa postului, să 

respecte disciplina și normele de comportament și să se suplinească în serviciu, potrivit 

competențelor proprii pentru îndeplinirea în bune condiții a atribuţiilor profesionale. 

Art.38 

 În relaţiile cu publicul și în cadrul unor manifestări culturale, personalul instituţiei are 

obligaţia de a respecta normele unei conduite decente, amabile și eficiente. 

Art.39  

(1) Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. 

(2) Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în Contractul individual 

de muncă, cu respectarea legii, astfel:  

              - pentru o vechime în muncă de până la 10 ani   - 21 zile lucrătoare; 

              - pentru o vechime în muncă de peste 10 ani      - 25 zile lucrătoare. 

Art.40  

Zile libere acordate: 
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(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt cele stabilite de legislația în 

vigoare. 

2 zile pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de 

cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. 

(2)  Acordarea zilelor libere prevăzute la alin.(1) se face de către angajator. 

(3) Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie 

după cum urmează: 

a)  căsătoria salariatului - 5 zile; 

b)  căsătoria unui copil   - 3 zile; 

c)  naşterea unui copil- 5 zile + 10 zile acordate soţului dacă a urmat un curs de 

puericultură; 

d) decesul unui membru de familie de până la gradul II (părinţi, soţ/soţie, copil, socri) 

- 3 zile; 

e) decesul bunicilor sau fraţilor/surorilor  - 1 zi; 

f) donatorii de sânge - 1 zi / donaţie; 

g) analize medicale - 1 zi; 

h) chemări la Centrul Militar (pe bază de acte)  - 1 zi; 

i)  la schimbarea locului de muncă, cu mutarea domiciliului în altă localitate - 5 zile. 

(4) Acordarea zilelor libere plătite prevăzute la alin.(3) se face pe baza documentelor 

justificative, la solicitarea salariatului. 

 Art.41. 

 Concediul fărăplată 

 (1) Salariaţii din administraţia publică, au dreptul la concedii fără plată a căror durată 

însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea următoarelor 

situaţiipersonale: 

 a) susţinerea examenului de bacalaureat, a examenului de admitere în instituţiile de 

învăţământ superior, curs seral sau fără frecvenţă, a examenelor de an universitar, cât şi a 

examenului de diplomă, pentru salariaţii care urmează o formă de învăţământ superior, curs 

seral sau fărăfrecvenţă; 

 (b) susţinerea examenului de admitere la doctorat, a examenelor de doctorat sau a 

tezei de doctorat, în cazul salariaţilor care nu beneficiază de burse de doctorat; 

        c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate. 

 (2) Salariaţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută mai sus, în 

următoarelesituaţii: 

  a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în 

certificatul medical; de acest drept beneficiază atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă 

mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fărăplată; 

  b) tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic, dacă 

cel în cauză nu are dreptul, potrivit legii la indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 

muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - 

copil, frate, soră, părinte, pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate – în ambele 

situaţii cu avizul obligatoriu al MinisteruluiSănătăţii.  

 (3)Concediile fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, altele decât cele 

prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durate stabilite prin acordul părţilor. 
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 Art.42  

 Concediu deboală 

 (1) În caz de incapacitate temporară de muncă, angajatul are obligaţia să anunţe de 

îndată, dar nu mai târziu de 48 ore de la apariţia situaţiei, managerul/şeful ierarhic în 

legătură cu boala suferită, precum şi cu numărul de zile de incapacitate temporară demuncă. 

 (2) Dacă nu se respectă cerinţa de la punct 1, angajatul va figura în pontaj cu absenţe 

nemotivate şi nu va fi remunerat pe caz de boală, contractul individual de muncă urmând 

să-i fie suspendat conform prevederilor legale.  

 (3). Conform art. 60 din Ordinul Ministerului și Sănătății nr. 15/1.311/2018 pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate: 

 „(1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la 

data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul”. 

 Art 43. 

 Prevederile prezentului regulament, privitoare la efectuarea concediilor se 

completează cu prevederile Legii 53/2003. 

Art.44  

Salarizarea 

 (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza relaţiilor de 

muncă sau a contractului individual de muncă şi cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, 

sporurile, precum şi alte adaosuri. 

 (2) Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare 

pentru asigurarea confidenţialităţii. 

 Art.45 

 (1) Salariul se plăteşte în bani, o dată pe lună, în data de 10 ale lunii.  

 (2) Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta. 

 (3) Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice 

alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit. 

 Art.46 

 (1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor 

prevăzute de lege. 

 (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă 

datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o 

hotărâre judecătorească definitivă. 

 (3) În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine: 

 a) obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei; 

 b) contribuţiile şi impozitele datorate către stat; 

 c) daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite; 

 d) acoperirea altor datorii. 

 (4) Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul 

net. 

CAPITOLUL VII 

MODALITĂŢILE DE APLICARE A ALTOR DISPOZIŢIILEGALE SAU            

CONTRACTUALE SPECIFICE 
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 Art. 47 

 Pentru asigurarea aplicării tuturor dispoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de 

muncă la nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii: 

 a) informarea angajaților cu privire la modificările legislației în vigoare în domeniul 

relaţiilor de muncă; 

 b) aplicarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul instituției; 

 c) însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale cu privire la obiectul de activitate 

alinstituţiei. 

CAPITOLUL VIII 

PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A CERERILOR SAU 

RECLAMAŢIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIAŢILOR 

 

 Art. 48 

 (1) Salariaţii au dreptul să adreseze conducerii Centrului de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara, în scris, petiţii individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la 

locul de muncă şi în activitatea desfăşurată. 

 (2) Prin petiţie se înţelege orice cerere sau reclamaţie individuală pe care un salariat o 

adresează conducerii în condiţiile legii şi ale Regulamentului Intern. 

 (3) Petiţiilor anonime nu li se va da curs, acestea urmând a fi clasate. 

 Art. 49  

 (1) Cererile sau reclamaţiile se adresează reprezentantului legal al Centrului de Cultură 

și Artă al județului Hunedoara şi se înregistrează la secretariat. 

 (2) În cazul în care problemele sesizate în cerere sau în reclamaţie necesită o cercetare 

mai amănunţită, Managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, numeşte o 

persoană sau o comisie care să verifice realitatea lor. 

 (3) În urma verificării, persoana sau comisia numită întocmeşte un referat cu 

constatări, concluzii şi propuneri şi îl supune aprobării Managerului Centrului de Cultură și 

Artă al județului Hunedoara. 

 (4) Managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara va comunica 

salariatului răspunsul în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii sau a reclamaţiei. 

 (5) În situaţia în care aspectele sesizate prin cerere sau reclamaţie necesită o cercetare 

mai amănunţită, termenul de la alin. (4), se prelungeşte cu cel mult 15 zile. 

 Art. 50  

 (1) Salariaţii nu pot formula două petiţii privitoare la aceeaşi problemă. 

 (2) În cazul în care un salariat adresează în aceeaşi perioadă de timp două sau mai 

multe petiţii cu acelaşi obiect, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur 

răspuns. 

 (3) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut sau 

care priveşte aceeaşi problemă, acestea se clasează, făcându-se menţiune că s-a verificat şi i s-

a dat deja un răspuns petiţionarului. 

 Art. 51 

 (1) Salariaţii şi angajatorul au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin bună 

înţelegere sau prin procedurile stabilite de dispoziţiile legale în vigoare. 
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 (2) În situaţiile în care apar divergenţe în legătură cu executarea prevederilor relaţiilor 

de muncă, instituţia şi sindicatul vor încerca soluţionarea acestora mai întâi în comisiile 

paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rămase în divergenţă se vor 

putea adresa justiţiei. 

 (4) Condiţiile declanşării conflictelor de interese, procedura concilierii, medierii şi 

arbitrajului conflictelor de interese sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 (5) Condiţiile declanşării conflictelor de drepturi şi procedura soluţionării acestora 

sunt potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

CAPITOLUL IX 

Reguli privind respectarea principiului discriminării și a înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnității 

 

Art.52 

 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, respectă principiul libertăţii alegerii 

locului de muncă, a profesiei, meseriei sau a activităţii pe care urmează să o presteze 

salariatul. 

Art.53 

 Niciun salariat nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit 

loc de muncă ori într-o anumită profesie, conform legislaţiei în vigoare. 

 Art.54 

 Niciun salariat nu poate fi forţat să îndeplinească orice muncă sau serviciu sub 

ameninţare. 

Art.55 

 Tuturor salariaţilor le este recunoscut dreptul la libertatea gândirii şi exprimării, cu 

respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri. 

Art.56 

 În cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, în relaţiile de muncă, 

funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, sunt respectate principiul 

nediscriminării, precum şi principiul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Relaţiile de 

muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. 

Art.57 

 Orice salariat care prestează o muncă în cadrul Centrului de Cultură și Artă al 

județului Hunedoara beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o 

discriminare. 

Art.58  

 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, asigură întreg cadrul organizatoric 

pentru evitarea tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat, pe 

motiv că acesta aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, opţiune politică, handicap, 

categorie socială sau defavorizată ori datorită convingerilor, vârstei, dizabilităţilor, bolilor 

cronice necontagioase, infectării HIV, a sexului, a orientării sexuale, ori apartenenţei la o 

categorie defavorizată, manifestată în următoarele domenii: 

a) încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă; 



32 
 

b) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru 

ocuparea posturilor vacante; 

c) stabilirea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului; 

d) acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul; 

e) condiţii de muncă echitabile şi satisfăcătoare; 

f) formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională; 

g) aplicarea măsurilor disciplinare; 

h) protecţie împotriva şomajului; 

i) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta. 

Art.59 

 În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, 

precum şi a relaţiilor dintre angajaţi şi alte persoane fizice cu care vin în contact în 

îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice orice comportament care prin efectele lui 

defavorizează sau supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de 

persoane. 

Art.60 

 Nu constituie o încălcare a prezentului regulament refuzul de a angaja o persoană care 

nu corespunde cerinţelor postului şi standardelor profesionale, atât timp cât aceasta nu 

constituie act de discriminare. 

Art.61  

 Constituie abatere de la regulament orice comportament cu caracter naţionalist - şovin, 

de instigare la ură rasială sau naţională, ori acel comportament ce vizează atingerea demnităţii 

sau crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare în 

dreptate împotriva unei persoane sau a unui grup de persoane. 

Art.62  

 Măsurile pentru promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi pentru 

eliminarea discriminării directe şi indirecte pe criterii de sex se aplică în  conformitate cu 

prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

Art.63   

 Încălcarea regulilor privind respectarea principiilor nediscriminării şi al înlăturării 

oricărei forme de încălcare a demnităţii, constituie abatere disciplinară. 

Art.64  

 Toţi angajaţii Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara sunt obligaţi să aibă 

o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, 

în exercitarea atribuţiilor funcţiei. 

Art.65   

 Tuturor salariaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru 

el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material. 

 

Art.66   

 Personalul contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara 

poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

bunelor moravuri. 

Art.67  
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 În desfăşurarea activităţii, toţi salariaţii beneficiază de respectarea demnităţii şi a 

conştiinţei lor fără nici o discriminare. 

 

CAPITOLUL X 

CRITERIILE ŞI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALĂ 

AANGAJAȚILOR 

 

 Art. 68 

 Salariaţilor din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara li se 

aplică procedura şi criteriile de evaluare stabilite de legislaţia în vigoare (după caz). 

 Art. 69 

  (1) Metodologia şi criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara se 

aplică în baza procedurilor elaborate la nivelul instituției, fiind aprobate prin decizie a 

Managerului. 

 (2) În cazul în care în urma evaluării anuale, salariatul nu corespunde profesional 

locului de muncă în care este încadrat, respectiv atunci când la evaluarea performanţelor 

profesionale anuale obţine calificativul nesatisfăcător, acesta va fi concediat pentru motive 

care ţin de persoana salariatului, conform prevederilor CoduluiMuncii. 

CAPITOLUL XI 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 Art. 70  

 Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara prelucrează datele cu caracter 

personal ale salariațiilor în următoarele scopuri prevăzute de dispoziții legale și/sau necesare 

pentru respectarea dispozițiilor legale: 

 a) respectarea clauzelor contractului de muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile 

stabilite prin lege sau prin acorduri colective; 

 b) gestionarea, planificarea și organizarea muncii; 

 c) asigurarea egalității și diversității la locul de muncă; 

 d) asigurarea sănătății și securității la locul de muncă; 

 e) evaluarea capacității de muncă a salariaților; 

 f) valorificarea drepturilor de asistență socială; 

 g) exercitarea drepturilor legate de ocuparea unui loc de muncă; 

 h) organizarea încetării raporturilor de muncă. 

 

 

 

 Art. 71 

 Regulile privind protecția datelor cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât 

cele menționate, inclusiv în scop de marketing, sunt cele menționate în documentele și 

operațiunile care conservă dovada consimțământului salariaților pentru prelucrare. 

 Art. 72 
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 Salariații care solicită acordarea facilităților care decurg din calitatea de salariat al 

societății își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale în scopul 

acordarii facilităților respective, în condițiile prevăzute în acordul de acordare a facilităților. 

 Art. 73  

 Toți salariații au obligația de a se adresa superiorului ierarhic sau responsabilului cu 

protecția datelor cu caracter personal pentru a obține informații și clarificări în legătură cu 

protecția datelor cu caracter personal. 

 Art. 74 

 Toți salariații au obligația de a informa imediat și detaliat, în scris, superiorul ierarhic 

sau responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal în legătură cu orice nelămurire, 

suspiciune sau observație cu privire la protecția datelor cu caracter personal ale salariaților și 

ale clienților și/sau colaboratorilor instituției, în legătură cu orice divulgare a datelor cu 

caracter personal și în legătură cu orice incident de natură să ducă la divulgarea datelor cu 

caracter personal de care iau cunoștință, în virtutea atribuțiilor de serviciu și în orice altă 

împrejurare, prin orice mijloace. 

 Art. 75 

  Dacă pericolul cu privire la datele cu caracter personal este iminent, informarea se va 

face telefonic și în scris. Având în vedere importanța specială pe care instituția o acordă 

protecției datelor cu caracter personal, incălcarea acestei obligații de informare constituie o 

abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară încă de la 

prima abatere de acest fel. 

 Art. 76 

 Salariații care prelucrează date cu caracter personal au obligația să nu intreprindă 

nimic de natură, să aducă atingere protecției necesare a datelor cu caracter personal ale 

salariaților și ale clienților și/sau colaboratorilor instituției. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de care iau cunoștință cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor de serviciu în afara regulilor 

interne cu privire la utilizarea acestor date, este interzisă. 

 Art. 77  

 Utilizarea datelor cu caracter personal se referă, dar nu exclusiv, la orice operațiune 

sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date 

cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 

consultarea, utilizarea, divulgarea printransmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în 

orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Art. 78 

 Având în vedere importanța specială pe care societatea o acordă protecției datelor cu 

caracter personal, încălcarea  obligației de respectare a regulilor privind protecția datelor 

constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancțiune disciplinară 

încă de la prima abatere de acest fel. 

 

CAPITOLUL XII 

Dispoziții finale 

 

Art.79  
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 Raporturile dintre unitate și angajații săi sunt de subordonare, în limitele stabilite în 

Codul muncii și în celelalte dispoziții legale aplicabile în materie. 

Art.80  

 Fiecare angajat este subordonat șefului direct din compartimentul din care face parte și 

managerului Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. 

Art.81 

 Transmiterea sarcinilor de serviciu se va face pe cât este posibil pe cale ierarhică 

pentru a se evita încălcarea atribuţiilor de serviciu specificate în fişa postului fiecărui angajat. 

Art.82  

 Raporturile între angajați în interiorul unității, se bazează pe respect reciproc, 

colaborare, buna-cuviință, competiție loiala, eficiență colectivă și individuală, schimb de 

experiență, etc. 

Art.83  

 Fiecare angajat trebuie să respecte dispozițiile regulamentului intern, ale fișei postului 

și ale contractului individual de muncă, dispozițiile primite de la superiorii ierarhici din cadrul 

unității ori de la înlocuitorii acestora după caz. 

Art.84 

 Prin semnarea regulamentului intern, a contractului individual de muncă și a fișei 

postului, împreună sau separat, semnatarul se obligă să respecte prevederile acestora și să 

suporte consecințele pentru încălcarea lor. 

Art.85 

 Regulamentul se completează cu prevederile legislației în vigoare privind organizarea 

muncii, drepturile și obligațiile părților, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și 

răspunderea disciplinară, civilă și penală. 

Art.86  

 Regulamentul de Ordine Interioară a fost aprobat de către conducerea Centrului de 

Cultură și Artă al județului Hunedoara 

Art.87  

 Regulament a fost adus la cunoștință, sub semnătură, fiecărui salariat. 

Art.88 

 Persoanele numite sau nou angajate nu își pot începe activitatea decât după ce au 

semnat că au luat la cunoștință de conținutul regulamentului, prin grija persoanei responsabile 

cu probleme de resurse umane; 

Art.89  

 Regulamentul de Ordine Interioară al Centrului de Cultură și Artă al județului 

Hunedoara, a intrat în vigoare odată cu aducerea acestuia la cunoștința salariaților. La aceeași 

dată, se abrogă anteriorul Regulament de Ordine Interioară. 

 

 

 Art. 90  

 Regulamentul de Ordine Interioară va putea fi modificat atunci când apar acte 

normative noi privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori 

interesele Angajatorului o impun. 
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b.  Sistemul de control intern managerial 

 La nivelul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, sunt elaborate un 

număr de 40 de proceduri documentate. Dintre acestea, 9 sunt proceduri de sistem, iar 31 

proceduri operaționale. Aceste proceduri au fost elaborate în vederea îmbunătățirii sistemului 

de control intern managerial și pentru o mai bună funcționare a activității administrative a 

instituției.  

Lista procedurilor de sistem din cadrul  

Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara 

 

Nr. 
crt. 

Denumire  
Denumire activitate 

procedurabilă 
Denumire procedură 

1. Proceduri Procedura de sistem 
privind elaborarea 
procedurilor 

 

PS 01 - Elaborarea procedurilor din cadrul 

sistemului de control intern managerial 

 

2. Informarea și 
comunicarea 

Procedura de sisitem 
privind comunicarea și 
informarea 

 PS 02 – Comunicarea și informarea 

3.  Structură 
organizatorică 

Procedură de sistem 
privind delegarea de 
competențe și limitele 
competențelor delegate 

PS 03 – Delegarea de competențe și limitele 
competențelor delegate  

4. Managementul 
riscurilor 

Procedura de sisitem 
privind managementul 
riscului 
 

PS 04 - Managementul riscurilor 
 

MR – 01 Manualul de management al 
riscurilor 
 

5. Etică și integritate Procedură de sistem 

privind semnalarea 

neregularităților și 

protecția persoanelor 

care le semnalează      

PS 05 – Semnalarea neregularităților și 
protecția persoanelor care le semnalează 

6. Proceduri  Procedură de sistem 

privind gestionarea 

abaterilor 

PS 06 -  Gestionarea abaterilor 
 

7. Atribuții, funcții, 
sarcini 

Procedură de sistem 

privind inventarierea 

funcțiilor sensibile 

 
PS 07-  Inventarierea funcțiilor sensibile 
  

 
8. 

 
Obiective 

 Procedură de sisitem 

privind stabilirea 

obiectivelor                                                                      

PS – 08 Stabilirea obiectivelor 
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9. Evaluarea 
sistemului de 
control intern 
managerial 

Procedură de sistem 

privind verificarea și 

evaluarea controlului 

intern managerial 

PS- 09 – Verificarea și evaluarea controlului 

 

 

Lista procedurilor operaționale din cadrul 

Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara 

 

Nr. 
crt. 

Denumire structură 
(serviciu, 

compartiment, birou) 

Denumire activitate 
procedurabilă 

Denumire procedură 

1. Achizitii publice Întocmire program anual al 
achiziţiilor publice. 

 

PO 04-02 elaborarea şi actualizarea 
programului anual de achiziţii publice 
P.A.A.P. 
 

Întocmire documentaţii de 
achiziţie pentru procedurile 
cuprinse în programul anual al 
achiziţiilor publice. 
Derularea procedurile de 
achiziţie publică conform 
legislaţiei în vigoare. 

PO 04-01 achiziţie directă 
 

PO 04-03 Procedură propie simplificată 

2. Finaciar contabil Operațiuni specifice angajării, 
lichidării și ordonanțării 
cheltuielilor. 

 PO 07-01 Angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea și plata cheltuielilor 

Verificarea legalității și 
regularității documentelor în care 
sunt consemnate operațiunile 
patrimoniale, înainte ca acestea 
să devină acte juridice prin 
aprobarea lor. 

PO 07-02 Operațiunile de control 
financiar preventiv 

Înregistrarea în contabilitate a 
tuturor activelor imobilizate și 
ținerea evidenței tehnico-
operative pe locuri de folosintță. 

PO 07-03 Înregistrarea în contabilitate a 
activelor imobilizate 

Inventarierea elementelor de 
natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii. 

PO 07-04 Inventariere anuală a 
patrimoniului 

Întocmirea registrului obligatoriu 
Cartea Mare. 

PO 07-05 Operațiunile de completare a 
registrului Cartea Mare 

Întocmirea registrului obligatoriu 
Jurnal. 

PO 07-06 Operațiunile de completare a 
registrului Jurnal 

Întocmirea registrului obligatoriu 
Inventar. 

PO 07-07 Operațiunile de completare a 
registrului Inventar 

Gestionarea activelor corporale 
(mijloacele fixe) şi ținerea 
evidentei tehnico-operative pe 
locuri de folosință. 

PO 07-08 Contabilizare active fixe 
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Acordarea, înregistrarea și 
justificarea avansurilor în 
numerar de lei către angajați 

PO 07-09 Înregistrarea, acordarea și 
justificarea avansurilor în numerar 

Fundamentarea, elaborarea și 

execuția bugetului de venituri și 

cheltuieli al entității 

PO 07-10 Elaborarea bugetului de 
venituri și cheltuieli 

3. Resurse Umane Evaluare anuală a performanţelor 
profesionale ale personalului în 
cadrul entității. 

PO 01-01 Instruirea și evaluarea 
personalului 

Angajarea /promovarea 
personalului în cadrul entității. 

PO 01-02 Selectarea și angajarea 
personalului 

Întocmirea dosarului de personal 
al angajaților din cadrul entității. 

PO 01-03 Constituirea dosarului 
personal 

Programarea și evidența 
efectuării concediului de odihnă 
ale personalului în cadrul 
entității. 

PO 01-04 Programarea și urmărirea 
efectuării concediului de odihnă 

Evidența prezentei, învoirilor și 
concediilor personalului în 
condicile de prezență din cadrul 
entității. 

PO 01-05 Evidența prezentei, învoirilor 
și concediilor în condicile de prezență 

Actualizarea și transmiterea 
,,Registrului de Evidență al 
Salariaților”. 

PO 01-06 Actualizarea și transmiterea 
REVISAL 

Eliberarea adeverintelor ce 
atestă calitatea de salariat și/sau 
activități în condiții de noapte 
sau deosebite de muncă. 

PO 01-07 Eliberarea adeverințelor către 
salariați 

Întocmirea și actualizarea fișelor 
de post ale angajaților în cadrul 
entității. 

PO 01-08 Întocmire și actualizare fișe de 
post 

Asigurarea unui management 
corect al conflictelor de muncă. 

PO 01-09 Managementul conflictelor 

  

4. Relații cu Publicul și 
Secretariat 

Înregistrarea documentelor în 
cadrul secretariatului entității. 
 

PO 02-01 Înregistrare documente 
secretariat 
 

Soluționarea reclamațiilor 
formulate în scris sau prin poșta 
electronică de către cetățeni și 
care se adresează entității 
publice. 

PO 02-02 Soluționarea reclamațiilor 

5. Arhivare Arhivarea și păstrarea 

documentelor în cadrul entității. 

PO 05-01 Arhivarea documentelor 

6. Juridic  Avizarea și contrasemnarea 

documentelor cu caracter juridic 

PO 06-01 Avizarea și contrasemnarea 
documentelor cu caracter juridic 
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Reprezentarea intereselor 

instituției în fața instanțelor 

PO 06-02 Reprezentarea intereselor 
entității in fața instanțelor 

 PO 09 – Urmărirea derulării 
contractelor 
 

7. Eitcă și integritate Consilierea etică a angajaților  din 

cadrul Centrului de Cultură și 

Artă al județului Hunedoara 

PO 03 Procedura privind consilierea 
etică a angajaților 
Codul etic de conduită al personalului 
contractual din cadrul Centrului de 
Cultură și Artă al județului Hunedoara 

8. BVC Procedura privind BVC PO- 08 Procedura operaţională privind 

evidența tehnico-operativă a 

cheltuielilor cu combustibilul pentru 

parcul  auto 

 

 

 

 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

 

 a)  Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei a fostmodificat şi adaptat la  

schimbările  legislative care privesc instituția noastră. 

 În anul 2020 datorită măsurilor impuse de pandemia de COVID-19 și instituirea stării 

de urgență, urmată de starea de alertă,care impune luarea unor măsuri restrictive cu privire la 

organizarea activității instituțiilor și autorităților publice, precum și ordinul ministrului 

educaței care reglementează organizarea claselor, în vederea respectării măsurilor de 

distanțare socială și igienă, la nivelul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara a 

fost completat Regulamentul de Ordine Interioară prin adăugarea a două anexe care stabilesc 

măsurile care trebuie luate la nivelul instituției în timpul pandemiei de COVID-19. 

ANEXĂ 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ MĂSURI COVID 

 

 A. Reguli SSM (sănătate și securitate în muncă) pentru Angajator  

1. Se asigură, zilnic, măsurarea temperaturii fiecărei persoane, care intră în firmă (se 

utilizează termometrul digital cu infraroșu – fără contact, termoscanner etc.);  angajaților care 

au o temperatură peste 37,5 C° nu li se va permite accesul în firmă. Acestia vor contacta 

medicul de familie pentru detalii și informații medicale.                                                            

2. Se interzice intrarea în firmă, a persoanelor care nu poartă mască de protecție. 

3. Se pun la dispoziție, recipiente cu soluție dezinfectantă, omologată, în cantități suficiente, 

în multe locuri accesibile din instituție, cu  preponderență,  la intrarea în  locație, la  locul de 

luat masa și la grupurile sanitare.                                                                                          

4. Se asigură igienizarea spațiilor, pieselor de mobilier (ex.: pupitrele birourilor), clanțelor de 

la uși, tastaturilor de la laptopuri, unităților de calculator și echipamentelor periferice aferente, 

etc.  

5. Pardoseala locației se va șterge, periodic, cu soluție dezinfectantă. Spațiile unde pardoseala 
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este acoperită cu mochetă vor fi dezinfectate zilnic, cu aspirator special. 

6. În situația în care instalația de climatizare nu recirculă aerul corespunzător, aerisirea 

naturală nu se efectuează complet, pentru sanătatea  angajaților, este necesar ca, la intervale 

de timp de aproximativ 2 – 3 ore, să se elibereze spațiul, pentru aerisire. Toți lucrătorii să 

părăsească încăperea, timp de 10- 15 minute, pentru a se efectua corespunzător, aerisirea 

biroului/birourilor. 

7. Se asigură igienizarea, riguroasă a grupurilor sanitare.                                       

8. În conformitate cu reglementările legale în vigore și în funcție de situația epidemiologică, 

managerul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, poate dispune continuarea 

raporturilor de muncă în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu. 

9. Se asigură echipamente individuale specifice de protecţie împotriva răspândirii 

coronavirusului SARS CoV-2 (mască de protecţie, mănuşi) prin consultare cu responsabilul 

cu securitatea şi sănătatea în muncă. 

10. Se asigură distanțarea socială a persoanelor (1,5-2 m).                                                  

11. Se evită, pe cât posibil, comunicarea directă între angajați, aceasta putând fi efectuată, prin 

intermediul tehnologiei (ex.: videoconferință – telefon, mesaj, Skype, Whatsapp, Zoom etc.). 

12. Se respectă distanțarea persoanelor din departamentele/serviciile, birourile care își 

desfășoară activitatea, în camere de aproximativ 15- 50 mp, (ex. contabilitate, resurse umane), 

astfel încât să se poată respecta distanța între persoane.                                               

13. Alternarea programului de lucru. În fiecare zi, la locul de muncă, să fie cât mai puțini 

angajați, astfel încât să poată respecta distanțarea socială, de aproximativ 1,5 – 2 

m.                       

14. Decalarea programului de lucru, astfel încât pe ușa de la intrare în firmă să nu pătrundă 

într-un timp scurt un număr mare de oameni.                                                   

15. Pentru siguranța și sănătatea  angajaților, cei care se află, la locul de muncă, vor fi din 

când în când,  supravegheați vizual, direct,  pentru a se observa dacă au o gesticulație care 

poate indica o stare de rău. Dacă situația o impune, va fi informat șeful locului de muncă, iar 

angajatul va contacta medicul de familie pentru informații și recomandări medicale.           

16. Se interzice accesul în unitate al persoanelor care prezintă simptome de infectare cu 

coronavirusul SARS CoV-2; 

17. Se întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta unităţii cu 

o persoană simptomatică; 

18. Se aplică benzi de marcare a distanţei recomandate (1,5 metri) în locurile de muncă în 

care se lucrează cu publicul, pentru persoanele care aşteaptă la rând să intre în incintă, 

recomandând, în măsura în care condiţiile meteorologice permit, ca persoanele care aşteaptă 

la rând să rămână în afara clădirii, tot la o distanţă de minimum 1,5 m; 

                                 

 B. Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu infectare 

cu coronavirusul SARS CoV-2: 

1. Angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare de 37,3 

grade C şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat 

izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie de starea 

persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea birourilor/clădirii; 

2. Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă 

este mai scurt de 7 zile: 

a. Se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); 

b. Înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea 

geamurilor); 

3. Pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele respiratorii, 

se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia în care 

respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna cât mai mult; 
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4. Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat 

în incintă: 

a. Nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară; 

b. Se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină; 

c. Se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact 

prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără mască) şi se 

impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste 

persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie. 

 C. Reguli SSM (sănătate și securitate în muncă) pentru Angajat  

1. Să vină la locul de muncă, purtând mască de protecție. Căile respiratorii (nasul și gura) vor 

fi complet acoperite.                                                                                                                     

2. La intrarea în firmă, este obligatoriu să-și dezinfecteze mâinile (mânușile) și să-și șteargă 

foarte bine tălpile încălțămintei, pe covorașul cu dezinfectant.                                        

3. Masca de protecție va fi purtată, corespunzător. Este interzis ca aceasta să acopere doar 

gura sau să fie poziționată sub bărbie sau sub nas;                                                         

4. Este recomandat ca angajatul să rămână cu masca pe față, pe toată perioada desfășurării 

activității, în special, când se deplasează, prin firmă (ex.: mersul la grupul sanitar, locul pentru 

luat masa, în interes de serviciu în alte birouri etc.)  

5. Masca se poartă aproximativ 3- 4 ore. O purtare continuă, îndelungată, duce la ineficiența 

acesteia, iar porțiunea de piele aflată sub mască, din cauza respirației și a temperaturii 

corpului uman, poate transpira, se poate irita sau pe portiunea respectivă se  pot dezvolta 

bacterii. 

6. Mănușile vor fi folosite numai o singură dată. Când vor fi scoase din mâini, acestea se vor 

arunca la coșul de gunoi.                                                                             

7. Mănușile se scot din mâini, rulându-se din interior către exterior. Având în vedere că este 

inevitabil, atingerea mâinii de porțiunea exterioară a mănușii, angajatul este obligat să se 

dezinfecteze pe mâini, după această operațiune. 

8. În situația când angajații nu poartă mănuși sau nu pot lucra cu mănuși, aceștia își vor 

dezinfecta mâinile și nu le vor duce la față, nas, ochi etc.                                            

9. Se recomandă ca, pentru o perioadă, comunicarea între colegi, să nu se facă direct, ci  cu 

ajutorul tehnologiei. (ex: videoconferință – telefon, mesaj, Skype, Whatsapp, Google 

Hangouts).  

10. Pupitrul biroului să fie în permanență liber (pe el va fi așezat numai laptopul/computerul),  

pentru  ca personalul administrativ să  poată efectua corespunzător igienizarea. Nu vor fi 

așezate obiecte personale pe pardoseală.                                                                                      

11. Pentru evitarea aglomerației pe căile de acces, este recomandat ca angajații să se 

deplaseze, prin instituție, numai dacă este necesar (venit /plecat  la, de/la  locul de muncă, 

grup sanitar, sală de mese, igienizare mâini, locul pentru fumat etc.). Să respecte sensul unic 

de mers pe căile de acces, dacă spațiul locației permite.                                               

13. Angajatul, dacă simte o stare de rău, când se află la locul de muncă, va anunța imediat 

(folosind tehnologia), șeful direct, după care, va contacta, de urgență, medicul de familie, 

pentru informații medicale, recomandări și tratament aferent.                                   

14. Persoana care prezintă stare de rău trebuie să evite staționarea/intrarea în comunitatea de 

la locul de munca, până când starea de sănătate  a acesteia revine la normal. 

15. Lucrătorul trebuie să respecte, zilnic, traseul de deplasare la/de la serviciu și să evite, pe 

cât se poate, socializarea.                                                                                                               

16. La locurile pentru fumat, angajații vor păstra distanțarea socială corespunzătoare.       

17. În transportul public, lucrătorii vor lua măsuri de distanțare socială, dacă distanțarea nu 

este posibilă, angajatul așteaptă alt mijloc de transport.                                      
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18. Pentru evitarea transportului public, o perioadă de timp, dacă este posibil, să se folosească 

mijloc de transport personal (mașină, bicicletă, trotinetă, motocicletă etc.) 

 

 Sancțiunile aplicabile în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului 

regulament și a actelor normative care privesc măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS CoV-2, sunt stabilite de Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

ANEXĂ 

                                  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ 

 

 Măsuri de prevenire a infectării cu COVID-19, aplicabile Școlii Populare de Artă 

1. Principiile generale care stau la baza normelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în 

contextul epidemiei cu noul coronavirus sunt protecţia individuală, protecţia colectivă, 

combaterea prin orice mijloc a transmiterii comunitare a virusului şi izolarea persoanelor 

bolnave şi contaminate. 

2.Măsurile esenţiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea/limitarea pe cât 

posibil a îmbolnăvirii includ: 

– Igiena riguroasă a mâinilor; 

– Măsuri ferme de curăţenie şi dezinfecţie în unitatea de învăţământ; 

– Purtarea măştii de protecţie atât de către elevi, cât şi de către întregul personal pe toată 

perioada atunci când se află în interiorul şi exteriorul unităţii de învăţământ; 

– Limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. 

– Asigurarea unei distanţări de minimum 1 metru sau montarea unor separatoare în situaţia în 

care asigurarea distanţei de 1 metru nu este posibilă; 

– În vederea păstrării distanţei fizice, fiecare copil îşi va păstra acelaşi loc în bancă pe tot 

parcursul prezenţei în clasă; 

– Informarea permanentă a personalului, elevilor şi părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire 

la măsurile de protecţie împotriva infecţiei SARS-CoV-2; 

– Necesitatea izolării la domiciliu a elevilor, în cazul apariţiei febrei sau a altor simptome 

specifice COVID-19 (tuse, dificultate în respiraţie, pierderea gustului şi a mirosului) la elev 

sau la un alt membru al familiei; 

-în cazul orchestrelor, poziţionarea instrumentiştilor suflători va fi făcută în partea laterală a 

orchestrei, cu separarea acestora de restul membrilor orchestrei, eventual cu paravane 

despărţitoare; 

-cursanţii trebuie să îşi aducă propriile instrumente muzicale sau accesorii, iar dacă acest lucru 

nu este posibil se vor dezinfecta părţile atinse frecvent ale instrumentului muzical sau ale 

accesoriilor (clape, corzi, arcuş, bete ş.a.); 

-cursanţii de la disciplina canto vor utiliza propriii bureţi pentru microfon. 
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4. Organizarea sălilor de clasă 

 a) Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între 

elevi, ceea ce implică următoarele: 

– Eliminarea mobilierului care nu este necesar; 

– Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între 

elevi sau montarea de separatoare transparente în situaţia în care distanţarea nu este posibilă; 

– Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea 

oglinzii clasei); 

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă; 

– Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă. 

b) Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba clasa/grupa pe 

perioada semestrului doar în situaţii justificate. Contactul între preşcolarii/elevii din 

grupe/clase diferite va fi evitat; 

c) Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă 

unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare.  

d) Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai 

schimba locurile între ei pe toată perioada cursurilor; 

e) Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil; 

f) Este interzis schimbul de obiecte personale; 

g) Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea 

unui sens de circulaţie în interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe 

podea; 

h) Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor 

timp de minimum 30 minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul 

zilei; 

5. Organizarea accesului în unitate 

a) Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţie de către persoane 

desemnate din cadrul Centruluide Cultură și Artă al județului Hunedoara; 

b) Distanţarea fizică va fi menţinută la intrare folosind orice mijloc posibil (panouri, 

marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanţiere, bariere etc.); 

c) Se recomandă intrarea eşalonată la intervale orare stabilite în funcţie de zone sau de 

clădiri (etaj, aripă etc.); 

d) Este recomandată intrarea prin mai multe uşi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În 

cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor 

care intră în instituţie este esenţială; 

e) Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri, săgeţi etc.); 

f) Căile de acces (de tip poartă, uşă sau intrare prevăzută cu turnichet) vor fi menţinute 

deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact. 

g) Va fi asigurată comunicarea cu elevii şi cu familiile acestora în vederea respectării 

intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare; 

h) După dezinfecţia mâinilor, elevii vor merge direct în sălile de clasă; 

i) Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) va fi interzis în afara 

cazurilor excepţionale, unde este necesară aprobarea managerului Centrului de Cultură și 

Artă al județului Hunedoara. 

 

6. Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini: 

• imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă; 

• înainte de pauza/pauzele de masă; 

• înainte şi după utilizarea toaletei; 

• după tuse sau strănut; 

• ori de câte ori este necesar. 
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Purtarea măştii de protecţie 

a) Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va 

fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ 

şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi exterior); 

b) Masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi 

liceal şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ 

sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior); 

c)Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

 

 Sancțiunile aplicabile în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului 

regulament și a actelor normative care privesc măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS CoV-2, sunt stabilite de Legea nr.55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

b)Sistemul controlului intern managerial 

 În anul 2020 la nivelul Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara, în vederea 

respectării reglementărilor în vigoare cu privire la sistemul controlului intern managerial, au 

fost revizuite 9 proceduri de sistem și 9 proceduri operaționale, astfel:  

1. Proceduri de sistem (PS-01 – Elaborarea procedurilor din cadrul sistemului de control 

intern managerial,PS-02 – Comunicarea și informarea;PS-03 – Delegarea de competențe și 

limitele competențelor delegate,PS- 04 – Managementul riscurilor,PS-05 – Semnalarea 

neregularităților și protecția persoanelor care le semnalează,PS-06 – Gestionarea 

abaterilor,PS-07 – Iventarierea funcțiilor sensibile,PS- 08 – Stabilirea obiectivelor,PS- 09 – 

Verificarea și evaluarea controlului.) 

2. Proceduri operaționale (PO 02-01 – Înregistrarea documentelor de secretariat, PO 02-02 – 

Soluţionarea reclamaţiilor,PO 03 – Consilierea etică a angajaţilor centrului, PO 04-01 – 

Achiziţia direct, PO 04-02 – Elaborarea şi actualizarea PAAP,PO 04-03 – Achiziţia publică 

de servicii din categoria celor cuprinse în Anexa 2 la Legea nr.98/2016, PO 05-01 – 

Arhivarea documentelor, PO-08 Evidența tehnico-operativă a cheltuielilor de combustibil 

pentru parcul auto, PO-09 Urmărirea derulării contractelor.) 

 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 

 

Personalul Centrului se structurează în personalul de conducere, de specialitate şi 

personal auxiliar. 

 

Analiza statului de funcţii: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTURI Anul 

2020 

TOTAL 43 

Personal conducere 6 

Personal execuţie specialitate 

- artistic 

 

- tehnic 

 

34 

20 

11 

Personal administrativ  3 

Alte categorii de personal  0 
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Scurtă descriere a posturilor din instituţie pe anul 2020: 

 

           Total posturi - 43, din care: 

Personal/funcţii de conducere: 

- manager  - 1 

- director         - 2 

- contabil şef   - 1 

- şef  birou    - 1 

 - şef  serviciu   - 1 

 

Personal/funcţii de execuţie  

 - execuţie specialitate   - 34 

 - administrativ              -   3 

 

III.3.1.2. Alte informaţii privind managementul resurselor umane din instituţie 

III.3.2. Conducerea instituţiei 

 

 În prezent conducerea are o structură :  

- manager  - 1 

- director      - 2 

- contabil şef   - 1 

- şef  birou   - 1 

 - şef  serviciu  - 1 

 

 Ocuparea posturilor, eliberarea din funcţie, precum şi încetarea raporturilor de muncă 

ale personalului Centrului se realizează în condiţiile legii. 

Structura organizatorică şi numărul de posturi, se aprobă de Consiliul Judeţean 

Hunedoara. 

Centrul este condus de un manager, numit prin concurs, conform legii. 

 

Managerul are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei; 

b) asigură condiţiile de îndeplinire şi respectare a criteriilor de autorizare a instituţiei; 

c) elaborează programele de utilitate; 

d) conduce nemijlocit şi concret un domeniu din activităţile specifice instituţiei; 

e) este ordonator secundar de credite; 

f) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, 

în concordanţă  cu legislaţia în vigoare; 

g) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din 

ţară şi străinătate, precum şi în afara organelor jurisdicţionale; 

h) informează trimestrial consiliul  de administraţie  asupra realizării obiectivelor 

stabilite şi a prestaţiei colectivului pe care-l conduce, stabilind împreună cu acestea 

măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea activităţii; 

i) angajează personal de specialitate şi administrativ în concordanţă cu reglementările 

în vigoare; 

j) întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi urmăreşte 

îndeplinirea sarcinilor şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului din 

subordine; 

k) răspunde de înregistrarea proiectelor şi activităţilor în jurnalul anual al Centrului; 



46 
 

l) informează semestrial Consiliul Judeţean asupra realizării obiectivelor stabilite şi 

propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţiile optime şi 

asigurarea calităţii proiectelor. 

 

În exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite decizii, în cursul anului 2020, fiind 

emise un număr de 35 de astfel de decizii privind: 

- desemnarea directorului pentru a exercita atribuții de manager; 

- încadrarea cu contract individual de muncă; 

- încetarea contractului de muncă; 

- decizie, aprobare, transfer; 

- constituirea comisiei de concurs; 

- constituirea comisiei de promovare; 

- suspendarea cursurilor din cadrul Școlii Populare de Artă; 

- desfășurarea activității în regim de telemuncă; 

- modificarea timpului de muncă; 

- desemnarea responsbilului cu verificarea temperaturii; 

- constituirea comisiei de recepție; 

- angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor; 

- controlul financiar preventiv; 

- aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară; 

- organizarea programului de lucru în contextual pandemiei de Covid-19; 

- promovare în grade sau trepte profesionale; 

- majorări salariale conform Legii-cadru 153/2017; 

- aprobare regulament acordare vouchere de vacanță; 

- delegări de sarcini; 

- programarea concediului de odihnă; 

- constituirea comisiei de inventarierea patrimoniului instituției. 

 

 Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul Administrativ care are rol 

deliberativ și care emite hotărâri, în perioada raportată fiind emise un număr de7  hotărâri, 

privind: 

 

- aprobarea propunereiiagendei culturale pe 2020 a Centrului de Cultură și Artă al 

județului  Hunedoara; 

- aprobarea propunereii proiectului de buget propriu al instituției pe anul 2020; 

- aprobarea organizării Spectacolului ,,Hai să dăm mână cu mână!” desfășurat în data de 

24.01.2020 în sala Teatrului de Artă Deva, precum și a devizului estimativ al 

evenimentului; 

- aprobarea contului de execuție la 31.12.2019 al instituției; 

- aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Centrului de 

Cultură și Artă al județului  Hunedoara; 

- aprobarea planului de achiziții publice al instituției pe anul 2020;  

- aprobarea programului principalelor manifestări cultural-artistice pe anul 2020 a 

Centrului de Cultură și Artă al județului  Hunedoara cu sumele necesare fiecărei 

acțiuni; 

- aprobarea organizarării Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală a 

cântecului popular românesc ,,Drăgan Muntean”, ediția a IX-a, desfășurat  în perioada 

10-12.04.2020 la sala Teatrului de Artă din Deva, precum și devizul estimativ privind 

acest eveniment cultural artistic; 
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- aprobarea propunerii privind modificarea statului de funcții în ce priveşte promovarea 

în grade sau trepte profesionale imediat superioare apersonalului contractual din 

cadrul instituției; 

- aprobarea referatului privind modificarea timpului de muncă a dansatorilor din cadrul 

secţiei dansuri a Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” aparţinând 

Centrului de Cultură și Artă al județului  Hunedoara; 

- aprobarea propunerii de modificare a statului de funcţii a Centrului de Cultură și Artă 

al județului  Hunedoara; 

- aprobarea referatului de necesitate privind analizarea situaţiei Şcolii Populare de Artă 

în contextul pandemiei de COVID-19, referitoare la încheierea situaţiei şcolare a 

cursanţilor precum şi organizarea examenului de absolvire a celor din an terminal; 

- aprobarea referatului de necesitate privind modalitatea de începere a cursurilor pentru 

anul şcolar 2020-2021 din cadrul Compartimentului Educaţie Permanentă- Şcoala 

Populară de Artă al CCAJHD; 

- aprobarea referatului de necesitate privindmodificarea timpului de muncă a unui 

dansator din cadrul secţiei dansuri a Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan 

Muntean” aparţinând Centrului de Cultură și Artă al județului  Hunedoara; 

- aprobarea referatului de necesitate privind participarea unor dansatori din cadrul 

Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”, la ceremonialul depunerii de 

coroane la mormântul marelui Erou Naţional- Avram Iancu, cu privire la ,,Serbările 

Naţionale Ţebea” desfăşurate în localitatea Ţebea la data de 13.09.2020, în parteneriat 

cu Primăria comunei Baia de Criş şi asigurarea servicilor de sonorizare pentru 

desfăşurarea în bune condiţii a evenimentului; 

- aprobareaRegulamentului de Ordine Interioară alCentrului de Cultură și Artă al 

județului  Hunedoara; 

- aprobarea propunerii de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 

alCentrului de Cultură și Artă al județului  Hunedoara; 

- aprobarea referatului de necesitate privindtipărirea revistei de etnografie și folclor 

„Miorița” 2020; 

- aprobarea referatului de necesitate privindtipărirea cărţii ,,Drum spre performanţă” în 

vederea cercetării, conservării şi valorificării activităţii din cadrul Şcolii Populare de 

Artă- secţia sculptură; 

- aprobarea participării Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean,, pentru a 

susţine un recital de colinde organizat în data de 23.12.2020  la sala mare a Consiliului 

Judeţean Hunedoara; 

 

Componenţa consiliului de administraţie este următoarea: 

 

- Preşedinte – Managerul Centrului; 

Membri     

- Director Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”; 

- Contabil-şef; 

- directorul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Hunedoara sau o persoana desemnată din cadrul structurii în cazul în care postul nu 

este ocupat; 

- Reprezentantul Consiliului Judeţean Hunedoara; 

- Secretar – prin rotaţie, unul din membrii consiliului de admnistraţie numit de 

preşedinte. 
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 De asemenea, în cadrul Centrului de Cultură și Artă, funcționează Consiliul 

Artistic, ca organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul de activitate al instituției, 

membrii Consiliului Artistic sunt numiți de către manager din rândul personalităților 

cultural – artistice ale județului.  

 

 În anul 2020, Consiliul Artistic a emis un număr de 2 avize privind: 

 

AVIZUL NR.1 / 2020 
 

1. Propunerea agendei culturale pe anul 2020 a Centrului de Cultură și Artă al județului  

Hunedoara; 

 

2.  Organizarea Spectacolului ,,Hai să dăm mână cu mână!”, desfășurat în data de 24.01.2020 

la sala Teatrului de Artă Deva. 

 
AVIZUL NR.2 / 2020 

 

1. Organizarea Festivalului Concurs Național de Interpretare Vocală a cântecului popular 

românesc ,,Drăgan Muntean”, ediția a IX-a, desfășurat  în perioada 10-12.04.2020 la sala 

Teatrului de Artă din Deva. 

 

Contabilul şef se subordonează managerului şi îndeplineşte următoarele atribuţii 

principale: 

- coordonează activitatea financiar-contabilă şi de salarizare; 

- exercită controlul financiar propriu prin viza de control financiar preventiv 

propriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

- organizează şi răspunde de efectuarea înregistrărilor financiar-contabile ; 

- organizează şi răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului 

instituţiei; 

- propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii financiar-contabile a instituţiei; 

- participă în mod nemijlocit la elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituţiei; 

-  îndeplineşte orice alte atribuţii specifice funcţiei pe care o ocupă, potrivit legii. 

 

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

promovare, motivare/sancţionare); 

 

 În vederea optimizării și eficientizării activității Centrului de Cultură și Artă al 

județului Hunedoara s-a efectuat reorganizarea instituției și implicit modificarea 

Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.  

Astfel în cadrul Ansamblului Folcloric Profesionist„Drăgan Muntean” funcționează 

două secții:1. Secția orchestră cu 10 posturi și 2.Secția dansuri cu 10 posturi. În cadrul 

Centrului de Cultură și Artă funcționează următoarele structuri: 1. Serviciul Cercetare, 

Conservare și Promovare Culturală cu 8 posturi, 2.Compartimentul Educație Permanentă -

Școala Populară de Artăcu 5 posturi și 3. Biroul Contabilitate, Resurse Umane, Achiziții 

Publice, Juridic cu 6 posturi. 
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Statul de funcții ale instituției au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Hunedoaranr.90/2020. Prin hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara, au fost aprobate 

următoarele modificări: 

- În cadrul Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” – Secţia dansuri a 

fost ocupat prin concurs un post vacant de dansator debutant, poziţia 10 din statul de funcţii 

aprobat; 

- În  cadrul  Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”  – Secţia dansuri, 

un post de dansator, debutant, s-a transformat după promovare în dansator, treapta III, poziţia 

10 din statul de funcţii aprobat. 

- La Secţia dansuri, din cadrul Ansamblului Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”  

s-a vacantat postul de dansator, treapta III, poziţia 4 din statul de funcţii aprobat, ca urmare a 

încetării contractului individual de muncă a ocupantului postului prin acordul părţilor. 

- La Compartimentul Educație Permanentă - Școala Populară de Artă, s-a vacantat 

postul de instructor, studii medii, treapta I, pozitia 1 din statul de funcţii aprobat, în urma 

primirii deciziei privind acordarea pensiei pentru limită de vărstă a ocupantului postului și 

transformarea acestuia în postul de expert debutant, studii superioare 

- La Biroul contabilitate, resurse umane, achiziții publice, juridic, doamna Nistor 

Andrada Elena, poziţia 5 din statul de funcţii aprobat, şi-a schimbat numele în doamna Orșa 

Andrada Elena.  

Modificările mai sus menţionate se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal 

aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020. 

Modificările propuse au fost avizate  de  către Consiliul Administrativ al Centrului de 

Cultură şi Artă al judetului Hunedoara, prin Hotărârea nr. 3/2020, ataşată prezentei. 

  

 Fluctuația personalului din instituție: 

În cursul anului 2020, în cadrul instituției a încetat contractul individual de muncă prin 

acordul  părților, a unui număr de 4 angajați. De asemenea, a fost angajat cu contract 

individual de muncă o persoană, prin concurs organizat potrivit prevederilor legale. 

  Lista nominală cu participanţii la cursuri în anul 2020. 

 

În anul 2020 nu au fost participanți la cursurile de perfecționare. 

 

 Evaluarea personalului din instituţie: 

 Potrivit prevederilor legale în materie, în luna ianuarie2021 au fost efectuate 37 de 

evaluări pentru personalul instituției. S-a realizat evaluarea personalului pentru perioada 

01.01.2020 – 31.12.2020. 

 Promovarea personalului din instituţie: 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia 

contractuală 

ocupată 

înainte de 
promovare 

Funcţia 

contractuală 

ocupată după 

promovare 

Data de la 

care se 

aplică 

promovarea 

 

Locul de 

muncă 



50 
 

1.  

Palade 

Andrada 

 

Dansator -                  

debutant 

 

Dansator -                  

treapta III 

 

01.06.2020 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

„Drăgan 

Muntean” 

 

 sancționare: 

Nu au fost întrunite comisii de disciplină sau date sancţiuni personalului 

instituției. 

5.măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătățiri și 

refuncționalizări ale spațiilor 

 

Instituţia  dispune de 10 săli care deservesc atât serviciilor de cercetare şi promovare a 

culturii tradiţionale şi celui administrativ, cât şi pentru desfăşurarea activităţii 

compartimentului Educaţie Permanentă – Școala Populară de Artă aici fiind instruiţi în 

însuşirea deprinderilor folclorice şi artelor tradiţionale un număr de peste 254de cursanţi 

anual, această activitate fiind şi o sursă de venituri proprii pentru instituţie, fiind percepută 

taxa de şcolarizare a cursanţilor în valoare de 500 lei.La nivelul instituţiei s-a realizat  

inventarierea bunurilor de natura obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, precum şi a 

elementelor de activ şi pasiv ale instituţiei cu ocazia încheierii exerciţiului financiar. Instituția 

beneficiază de pază în urma unui contract încheiat între aceasta și o firmă specializată.    

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii 

sau a altor organisme de control în perioada raportată 

 

 În perioada raportată, s-a efectuat control de audit public intern de către Serviciul audit 

public intern, din cadrul Consiliului Județean Hunedoara, privind „Atribuirea și derularea 

contractelor de achiziție publică”. În urma controlului efectuat prin adresa 

nr.14364/11.09.2020, s-a constatat că structura audiată are obligația să întocmească Planul de 

acțiune și Calendarul implementării recomandărilor și să raporteze, Serviciului Audit Public 

Intern, stadiul implementării recomandărilor pe parcursul perioadei stabilite pentru 

implementare cât și la sfârșitul perioadei stabilite pentru implementare. Centrul de Cultură și 

Artă al județului Hunedoara a implementat recomandările Serviciului Audit Public Intern, 

respectiv a prezentat Situația privind Programul de urmărire a implementării recomandărilor 

misiunii de audit, prin adresele înaintate Consiliului Județean Hunedoara, având 

nr.914/30.10.2020 și 981/27.11.2020 și înregistrată de către Consiliul Județean Hunedoara sub 

nr. 17096/30.10.2020, respectiv 19066/27.11.2020. 

 În urma controlului efectuat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă, din data de 

24.08.2020 privind „Verificarea realizării măsurilor specifice prevenirii infecției cu virusul 

Covid-19”, în perioada raportată  nu au fost constatate deficiențe. 

 

 D.Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

 1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate; 

- Situaţia economico-financiară a instituţiei 
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Situaţia financiară furnizează date despre situaţia patrimoniului la finele anului 

2020, precum şi situaţia plăţilor efective şi a cheltuielilor efective, a creditelor angajate şi 

a celor bugetare individuale. 

Situaţia financiară este întocmită în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, 

republicată şi completată ulterior, OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 79/2010, LEGE nr. 238 

din 6 noiembrie 2020. 

 

- execuţia bugetară a perioadei raportate 

 bugetul de venituri 2020(subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituriproprii); 

- lei - 

 
Aprobat Realizat Încasat 

TOTAL VENITURI 3127000 2911899 2911899 

Venituri proprii 100000 69850 69850 

Subvenţii 3027000 2842049 2842049 

 

- Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/ convenţii/ 

contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri şi servicii; alte cheltuieli) 

 

Bugetul total al instituţiei este divizat în funcţie de cele trei capitole 

bugetare de bază: 

a)bugetuldecheltuielipentrupersonal–include cheltuieli legate desalarii, 

indemnizaţii, sporuri, contribuţii aleangajaţilor; 

b)bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii - include cheltuielile legate 

de întreţinere, bunuri de natura obiectelor de inventar, reparaţii curente, deplasări, 

cărţi şi publicaţii, pregătire profesională, protecţia muncii, alte cheltuieli cu bunuri 

şi servicii; 

c) bugetuldealtecheltuieli – includecheltuielilegatedeacţiunile cu caracter 

ştiinţificsocial-cultural; 

 

O situaţie pe subcapitole bugetare se prezintă astfel: 

 

Nr. 

crt. 
Subdiviziune bugetară Aprobat 

(mii lei) 

Realizat 

(mii lei) 

Procent 

(%) 

I Cheltuieli de personal 

din care: 

2.480 2.441 97,72 

 - salarii de bază 2.215 2.204 99,50 
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 - contribuţii 50 50 100,00 

II Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 560 384 68,57 

III Alte cheltuieli 87 87 100,00 

 

 - gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru anul 

2020 este de 2,23%. 

Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe 

categorii de tarife practicate. 

 - Taxe de curs în cadrul Compartimentului Educație Permanentă  -69,85 mii lei. 

- ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 

Angajaţii instituţiei (personal de specialitate, administrativ şi de întreţinere) 

sunt plătiţi din bugetul aprobat de Consiliul Judeţean Hunedoara.  

Indicatorii economici privind cheltuielile de personal prevăzuţi şi realizaţi: 

 

- gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 

 Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie este 100%. 

 

2.evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Buget 

total 

aprobat 

(mii lei) 

Cheltuieli 

de  

personal 

aprobat 

(mii lei) 

Cheltuieli 

de  

personal 

realizat 

(mii lei) 

 

Ponderea 

în cadrul 

bugetului 

Media 

cheltuielilor 

pe angajat pe 

an 

(mii lei) 

Venitul 

mediu brut 

lunar pe un 

angajat 

(mii lei) 

2.480 2.480 
2.441 78,06 49,61 

 

4,50 

Nr. 

crt. 

 

Indicatori de performanţă   Perioada                                                                        

evaluată 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri - cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari                                          126  lei 

01.01.2020 

31.12.2020 
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Centrul de Cultură și Artă a județului Hunedoara, a prevăzut şi realizat în anul 2020 

următorii indicatori economico – financiari : 

a) indicatorii economici prevăzuţi : 

 

Nr. 

Crt. 
                   Categorii 

Prevăzut 

prin buget(lei) 

Realizat 

(lei) 

1. Venituri proprii 

(totalitatea surselor atrase) 

100.000 69.850 

2. Subvenţii /alocaţii 3.127.000 2.911.899 

 

3. Cheltuieli de întreţinere, din care 

– cheltuieli de capital: investiţii 

560.000 384.011  

0 0 

4. Cheltuieli de personal, din care: 

– cheltuieli cu colaboratorii 

2.480.000 2.440.928 

0 0 

5. Cheltuieli pe beneficiar, din care 

– din subvenţie 

– din venituri proprii/surse atrase 

126,00 

126,00 

126,00 

126,00 

  

 b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 2,17. 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei)                                 0  lei 01.01.2020 

31.12.2020 

3. Număr de activităţi educaţionale                                     14 01.01.2020 

31.12.2020 

4. Număr de apariţii media (fără comunicate de presă)   4 01.01.2020 

31.12.2020 

5. Număr de beneficiari neplătitori                                6.300 01.01.2020 

31.12.2020 

6. Număr de beneficiari plătitori **)                             210 01.01.2020 

31.12.2020 

7. Număr de expoziţii                                                 0 

 

01.01.2020 

31.12.2020 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale                         4 01.01.2020 

31.12.2020 

9. Venituri proprii din activitatea de bază                      69850 lei 01.01.2020 

31.12.2020 

10. Venituri proprii din alte activităţi                         0 

Potrivit prevederilor legale în materie, instituția nu desfășoară 

alte activități decât cele prevăzute în obiectul de activitate   0. 

01.01.2020 

31.12.2020 
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 c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei -tarife 

practicate: 

  - total –69.850lei veniturile sunt realizate din taxele de curs percepute în cadrul 

serviciului Educaţie Permanentă – Școala Populară de Artă 

 - veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total – 0  lei 

 - veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte 

autorităţi: total 15.000 lei, 

 d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor  

0(%): ; 

 e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 83,82% 

 f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0 %; 

 g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100;  

  

E. SINTEZA PROGRAMELORŞI A PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR ASUMATE DIN PROIECTUL DE 

MANAGEMENT 

 

 Propuneri pentru întreaga perioadă de management: 

 

 1. viziune 

Pentru perioada 2017-2022 (durata proiectului de management), managerul va 

avea următoarele sarcini: 

1. îndeplinirea tuturor obligațiilor care derivă din proiectul de management aprobat de 

comisia de concurs și în conformitate cu dispozițiile/hotărârile ordonatorului principal 

de credite, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care 

privesc funcționarea instituției; 

2. propunerea și îndeplinirea programelor și proiectelor culturale proprii, precum și a 

indicatorilor economici și prezentarea lor spre aprobarea autorității publice locale; 

3. propunerea și identificarea de resurse în vederea alocării resurselor prin bugetul 

anual de venituri și cheltuieli al instituției pentru dezvoltarea și diversificarea 

activității culturale, în scopul obținerii de venituri extrabugetare, în condițiile 

reglementărilor în vigoare, împreună cu personalul din cadrul instituției; 

4. desfășurarea de activități specifice de management cultural cu respectarea 

alocațiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite; 

5. elaborarea și aplicarea de strategii specifice în măsură să asigure desfășurarea în 

condiții optime a activității curente și de perspectivă; 

6. gestionarea și administrarea patrimoniului instituției și păstrarea sa în bune condiții; 

7. realizarea unor proiecte de mică anvergură cu forțe proprii și cheltuieli minime, 

deplasabile cu ușurință și capabile să răspundă nevoii de a susține spectacole sau concerte în 

diverse spații neconvenționale; 

8. adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii prevederilor bugetului anual de venituri 

și cheltuieli al instituției în vederea dezvoltării activității; 

9. transmiterea către Consiliul Județean Hunedoara, conform dispozițiilor OUG a 

Guvernului nr 189/2008 privind managementul instituțiilor de cultură , aprobată cu 

modificările și completările ulterioare a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor 

necesare;  

10. stabilirea atribuțiilor de serviciu pe compartimente ale personalului angajat 

conform regulamentului intern precum și obligațiilor profesionale, individuale de muncă ale 

personalului, aprobate prin fișele de post; 

11. asigurarea unui climat profesional favorabil desfășurării activității în cadrul 

instituției; 
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12. atragerea de parteneriate în vederea realizării obiectivelor propuse; 

13. selectarea, angajarea, promovarea și sancționarea personalului din instituție; 

14. stabilirea de măsuri privind sănătatea și securitatea muncii pentru cunoașterea 

decătre salariați a normelor de protecție a muncii. 

 

2. misiune 

 Pentru perioada 2017-2022 (durata proiectului de management), managementul va 

avea ca obiectiv principal dezvoltarea activității culturale a Centrului de Cultură și Artă al 

județului Hunedoara  urmărind:  

 a)  managementul resurselor umane: 

(i) conducerea instituției asigurată de manager, să fie eficientă, flexibilă , competentă, în 

concordanță cu misiunea instituției; 

(ii) personalul să își îmbunătățească continuu competențele profesionale. În cadrul relațiilor 

de muncă va funcționa principiul egalității de tratament față de toți angajații și angajatorii, 

respectarea drepturilor salariaților și realizarea obligațiilor personalului subordonat. 

Întocmirea fișelor posturilor prevăzute în structura organizatorică pentru a se urmări 

îndeplinirea sarcinilor și respectarea atribuțiilor concrete ale personalului din subordine. 

 b) managementul economico – financiar: 

(i)  bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii): bugetul de venituri se 

constituie din subvenții de la bugetul Județului Hunedoara, venituri proprii din activitatea 

instituției și sume atrase ca și donații și sponsorizări; 

(ii) bugetul de cheltuieli  - personal: contracte de muncă/convenții /contracte încheiate în baza 

legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere; cheltuieli 

pentru reparații capitale. 

 c) managementul administrativ: 

(i) modificarea/completarea documentelor interne de organizare și funcționare în funcție de 

reglementările impuse de actele normative; 

(ii) reglementările prin acte normative să fie puse în practică în termenele prevăzute în 

acestea. 

 (d) managementul de proiect: colaborarea cu instituțiile de cultură din județ și din țară 

sau străinătate pentru elaborarea și valorificarea anumitor proiecte culturale de interes local, 

național sau internațional. 

 Realizarea manifestărilor culturale prevăzute în programul anual de manifestări,  

elaborarea unor proiecte noi de parteneriat cu Căminul cultural Buceș, Colegiul Național 

Pedagogic „Regina Maria” Deva și Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu. Scopul 

acestor parteneriate este acela de a intreprinde activități comune menite să promoveze cultura 

tradițională.  

  

 3.obiective (generale şi specifice); 

Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara urmărește realizarea următoarelor 

obiective: 

 

 3.1Serviciul Cercetare, Conservare și Promovare Culturală 

 1. Realizarea conservării, protejării, transmiterii şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural în ţară şi străinătate, acest obiectiv general 

avândurmătoarele obiective specifice: 

 Realizarea şi exploatarea de manifestări cultural- artistice, referate și studii de 

specialitate privind obiceiurile și tradițiile județului Hunedoara, prin urmărirea 

realizării manifestărilor cultural- artistice, a studiilor și referatelor privind tradițiile și 

obiceiurile din judetul Hunedoara; 

 Colaborarea cu majoritatea Căminelor Culturale și Casele de Cultură din județul 
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Hunedoara, pentru realizarea de activități culturale, expoziții, târguri, seminarii, 

concursuri, lansări de carte prin planificarea corespunzătoare și alocarea resurselor 

necesare organizării și realizării activităților culturale, expozițiilor, târgurilor, 

seminariilor, concursurilor, lansărilor de carte; 

 Realizarea clasificării şi arhivării tuturor materialelor audio-vizuale care surprind 

obiceiuri şi tradiţii de interes naţional, prin stocarea materialelor audio-video în banca 

de date electronică a institutiei; 

 Descoperirea, conservarea şi integrarea în itinerare cultural-turistice a punctelor 

muzeistice din satele hunedorene în cadrul căruia au fost identificate mai multe case 

vechi tradiţionale, prin promovarea potențialului arhaic al județului prin scoaterea la 

lumină a obiectelor tradiționale din gospodăriile țărănești, conservarea și expunerea 

acestora într-un muzeu viu; 

 2.  Creșterea gradului de promovare a obiceiurilor și tradiţiilor populare, precum şi a 

creaţiei populare, specifice fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Hunedoara, acest obiectiv 

general având următoarele obiective specifice: 

 Creșterea gradului de încurajare pentru deprinderea meșteșugurilor tradiționale de 

către tânara generație, a culegerii de creații folclorice și de valorificare scenică a 

acestora precum și promovarea datinilor și obiceiurilor prin prezentarea lor la 

festivaluri din țară și străinătate, prin deprinderea, cunoașterea și consolidarea 

obiceiurilor, datinilor si a folclorului autentic a cursanților din cadrul 

Compartimentului Educație Permanentă – Școala Populară de Artă, prin studiul 

culegerilor de folclor și participarea acestora la târguri și festivaluri de profil din țară; 

 Realizarea de afişe, pliante, broşuri, bannere prin care se vor promova   acţiunile 

organizate de Centrul de Cultură și Artă, prin promovare mass-media sau online prin 

intermediul rețelelor de socializare sau a site-ului institutiei; 

 Creșterea gradului de  valorioficare a cercetărilor etnofolclorice din teren prin tipărirea 

unor studii, sinteze, analize și antologii folclorice, prin planificarea și alocarea 

resurselor corespunzătoare tipăririi materialului brut cules în urma cercetărilor de pe 

teren. 

 

 3.2 Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” 

1. Asigurarea calității servicilor culturale oferite participanților la evenimente, acest obiectiv 

general având umătoarele obiective specifice: 

 Îmbunătățirea calității activităților desfășurate prin realizarea permanentă de 

evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: spectacole, concerte, 

festivaluri şi alte asemenea, prinPlanificarea corespunzatoare si alocarea resurselor 

necesare organizarii evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: 

spectacole, concerte, festivaluri şi alte asemenea; 
 Creșterea ratei de participare a publicului prin inițierea și desfășurarea programelor 

cultural-artistice, prin planificarea permanentă și alocarea resurselor necesare iniţierii 

şi desfăşurarii programelor cultural-artistice; 

 Creșterea gradului de participare a publicului prin stabilirea în mod continuu de 

proiecte şi programe de promovare, punere în valoare a patrimoniului cultural, precum 

şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, prin 

planificarea permanentă și alocarea resurselor necesare întocmirii proiectelor şi 

programelor de promovare, de punere în valoare a patrimoniului cultural, precum şi de 

transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; 

2. Realizarea păstrării și cultivării specificului zonal 

 Îmbunătățirea calității actului artistic prin desfăşurarea de programe adecvate de 

valorificare a obiceiurilor tradiţionale zonale, prin planificarea permanentă și alocarea 
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resurselor necesare desfăşurarii de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor 

tradiţionale zonale; 

 Creșterea ratei de participare a publicului prin prezentarea de producții propii în cadrul 

fesivalurilor, sărbătorilor și a altor manifestări cultural – artistice, prin planificarea 

permanentă și alocarea resurselor necesare prezentarii de producţii proprii în cadrul 

festivalurilor, sărbătorilor  şi a altor manifestări cultural – artistice. 

3. Asigurarea dezvoltării cooperării și schimburilor culturale pe plan zonal național și 

international, acest obiectiv general având următorul obiectiv specific: 

 Eficientizarea actului cultural prin colaborarea cu alte instituții, cu artiști liber 

profesioniști și cu alte personalități în domeniu, prin planificarea permanentă și 

alocarea resurselor necesare colaborarii cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi 

cu alte personalităţi în domeniu. 

 

 3.3 Compartimentul Educație Permanentă – Școala Populară de Artă 

1. Îmbunătățirea organizarii şi realizarii procesului cultural-educativ, acest obiectiv general 

având următoarele obiective specifice: 

 Cunoaşterea, asumarea şi transmiterea valorilor etnoidentitare printr-o strategie de 

grup comunitar, ocupându-ne în mod special de segmentul sociologic tânăr, cel din 

mediul şcolar la toate nivelurile, prin planificarea corespunzătoare și alocarea 

resurselor necesare organizării evenimentelor culturale cu rol educativ: seminarii, 

colocvii, ateliere etc.; 

 Realizarea de expoziţii de pictură pe sticlă, pictură pe lemn, icoane, sculptură în 

diferite materiale, obiecte tradiţionale realizate de cursanţii claselor de Artă Populară 

și Arte Plastice  din cadrul Școlii Populare de Artă, prin alocarea de resurse necesare 

organizării expozițiilor; 

 Eficientizarea actului educațional prin utilizarea eficientă a spațiilor destinate 

activităților educative, prin săli de curs dotate corespunzător disciplinei predate; 

 Creșterea sprijinirii reciproce a acţiunilor, proiectelor, programelor culturale şi cu 

caracter educativ, prin încheierea de Convenții de Parteneriat cu alte școli în urma 

cărora beneficiază ambele părți. 

2. Îmbunătățirea actului educațional prin organizarea de tabere de creație, acest obiectiv 

general, având următoarele obiective specifice: 

 Colaborarea cu școlile și liceele din județ în vederea cooptării tinerei generații spre 

deprinderea meșteșugurilor tradiționale, cunoașterea mediului rural autentic, a artei 

tradiției, cântecului și dansului popular, prin asigurarea  condițiilor pentru desfășurarea 

taberelor de creație (formatori, cazare, transport); 

3. Creșterea gradului de participare la oferta educațională prin atragerea de cursanți, acest 

obiectiv general având următoarele obiective specifice: 

 Îmbunătățirea ofertei educaționale prin medietizarea acesteia la început de an școlar, 

prin asigurarea resurselor pentru publicitate (afișe, presa scrisă, TV, site-ul instituției); 

 Creșterea calității ofertei de predare prin pregătirea corespunzătoare a 

Instructori/Formatori, prin asigurarea perfecționării continue pentru cadrele didactice 

pentru optimizarea rezultatelor cursanților. 

 

 3.4 Biroul Contabilitate, resurse umane, achiziții publice, juridic 

1.Asigurarea transparenței achizițiilor publice,acest obiectiv general având următoarele 

obiective specifice: 

 eficientizarea procesului de achiziție publică prin elaborarea  și actualizarea ori de câte 

ori este necesar a programului anual de achiziții publice în conformitate cu legile și 

normele în vigoare, prin urmărirea respectării procedurilor operaționale, aferente 
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procesului de achiziții publice; 

 asigurarea realizării achizițiilor publice (de bunuri, servicii sau lucrări) cu respectarea 

graficului programului anual de achiziții publice, aprobat de către conducerea entității, 

prin urmărirea respectării procedurilor operaționale, aferente procesului de achiziții 

publice; 

 creșterea gradului de transparență privind achizițiile publice prin realizarea  

procentului minim de achiziții electronice din totalul achizițiilor din cursul unui an 

calendaristic, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, 

prin monitorizarea respectării legislației în vigoare (Legea nr. 98/2016, HG .395/2016) 

și a procedurilor operaționale, aferente procesului de achiziții publice; 

2.Creșterea gradului de eficiență a compartimentului financiar – contabil, acest obiectiv 

general având următoarele obiective specifice: 

 eficientizarea actului financiar contabil prin reflectarea valorică corectă a tuturor 

acțiunilor ce se desfășoară la nivel de entitate, prin respectarea permanentă a 

procedurilor operaționale privind acordarea vizei CFP; 

 Gestionarea eficientă a bugetului, prin respectarea permanentă a procedurilor 

operaționale privind angajarea,lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare; 

 Asigurarea urmăririi permanente a indicatorilor economico – financiari și organizarea 

contabilității, prin respectarea permanentă a procedurilor operaționale la efectuarea 

inregistrărilor contabile și elaborarea situațiilor financiare anuale. 

3. Creșterea calității actului de relații cu publicul și secretariat, acest obiectiv general având 

următoarele obiective specifice: 

 creșterea calității în derularea activității de relații cu publicul și secretariat prin 

asigurarea respectării în permanență de către personalul entității a procedurilor 

aferente comunicării interne și externe și asigurarea respectării în permanență de către 

personalul entității a procedurilor operaționale aferente activității de registratură; 

 îmbunătățirea calității actului managerial prin respectarea prevederilor legale privind 

asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, prin promovarea 

respectăriiori de câte ori se impune, a legislației în vigoare privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

4.Eficientizarea procesului de resurse umane din cadrul instituției,acest obiectiv general având 

următoarele obiective specifice: 

 asigurarea bunului management al resurselor umane prin  plata la timp a drepturilor 

salariale ale angajaților, prin asigurarea întocmirii pontajelor ori de câte ori este 

necesar și  transmiterea lor către responsabilul financiar-contabil; 

 Asigurarea respectării prevederilor legale privind 

întocmirea/completarea/actualizarea/rectificarea și păstrarea dosarelor de personal, 

prin   respectarea  în permanență a procedurilor operaționale, aferente procesului de 

întocmirea/completarea/ actualizarea/rectificarea a dosarelor de personal, de către 

personalul entității și completarea și transmiterea registrelor electronice de evidență a 

salariaților; 

 eficientizarea procesului de resurse umane prin dezvoltarea carierei personalului din 

cadrul entității, prin asigurarea procesului de evaluare anuală a personalului din cadrul 

instituției șielaborarea planurilor de formare continuăa salariaților în funcție de 

rezultatele evaluării performanțelor profesionale și reglementărilor legale în vigoare; 

 stabilirea, urmărirea și aplicarea procedurii de consiliere etică și monitorizarea 

permanentă a conduitei etice a salariaților  instituției, prin  consilierea etică privind 

respectarea normelor de conduită/etice de către salariații din cadrul entității publice și 

consilierea privind cunoașterea și respectarea Regulamentului de Ordine Interioară și a 

Regulamentului de Organizare și Funcționare. Actualizarea, atunci când este nevoie,  
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Regulamentului de Ordine Interioară și a Regulamentului de Organizare și 

Funcționare. 

 

 4. strategia culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 

Am analizat  activitatea în domeniul cercetării şi valorificării culturii populare în 

judeţul Hunedoara stabilind ca priorităţi, noi obiective în direcţia integrării spirituale, 

armonioase şi unitare a întregului tezaur viu al arealelor etnofolclorice. 

Analiza a reliefat două aspecte: 

a) în planul civilizaţiei tradiţionale hunedorene se păstrează, încă un adevărat tezaur de 

valori de o bogaţie, variabilitate şi valoare superlative. 

b) schimbările socio-economice-politice au adus mutaţii substanţiale în cultura materială a 

satelor noastre puternic agresate de globalizarea spirituală în cultura europeană şi mondială, 

ducând astfel la o periculoasă criză de pierdere a identităţii în comunitatea sătească. 

Studiile efectuate de instituţia noastră au constatat că în comunitatea sătească se 

manifestă o serie de aspecte cu mare impact în cultura materială şi spirituală: 

a) dezintegrarea culturală a formelor tradiţionale. 

b) sincronizarea culturală cu modelele de consum de influenţă urbană. 

c) hibridizarea culturală care generează aspecte culturale artificiale fără o prea mare 

reprezentativitate pentru identitatea satelor. 

d) uniformizarea culturală prin dispariţia diversităţii etnofolclorice a faptelor de 

spiritualitate ţărănească. 

e) conservatorismul cultural prin agresiunea prostului gust asupra categoriilor folclorice. 

 

 5. strategia şi planul de marketing; 

 

1. Cunoaşterea, asumarea şi prezervarea activă a valorilor etnoidentitare printr-o strategie de 

grup comunitar, ocupându-ne în mod special de segmentul sociologic tânăr, cel din mediul 

şcolar la toate nivelurile. 

2. Cercetarea, studierea pe baze metodologice moderne, le vom racorda la condiţiile actuale 

ale satului hunedorean punându-se accent pe manifestările spirituale etnofolcloricevii, care 

se mai păstrează ca fapte relevante în folclorul local. 

3. Începerea unei campanii dinamice în direcţia salvării de la uitare şi implicit dispariţie a 

unor manifestări spectaculoase de epos folcloric care în anii trecuţi erau frecvente în satele 

noastre cum sunt nedeile, horele satului, obiceiurile de muncă (clăcile, şezătorile, ieşirea la 

arat, cununa, culesul viilor) a celor păstoreşti (formarea şi desfacerea turmei). 

4. Conceperea unui program practic de revitalizare a manifestărilor tradiţionale ale acestora 

având ca sintagmă „Tradiţiile – tezaure umane vii” prin convergenta specialiştilor 

teoreticieni şi practicieni, din cadrul sectorului de cercetare în două direcţii: 

a)  înregistrarea şi publicarea valorilor culturale specifice a valorilor „de tezaur” 

aparţinând culturii populare, culese, înregistrate cu acribie ştiinţifică din toate colţurile 

judeţului pentru a servi artiştilor populari şi factorilor culturali de la sate în procesul 

revitalizării prin reconstruirea faptelor etnofolclorice. 

b) sprijinirea activităţilor folclorice în cadrul instituţiilor culturale tradiţionale ale 

satului: şcoala, biserica, căminul cultural, fundaţii şi asociaţii folclorice. 

5. În domeniul patrimoniului cultural material vom sprijini activitatea de renovare şi 

recondiţionare a unor obiective legate în special de habitatul ţărănesc. 

6. Alcătuirea unor colecţii de obiecte de artă populară din diverse domenii ale meseriilor 

tradiţionale având caracter muzeal, de expoziţii temporare, itinerante în vederea cunoaşterii 

mai aprofundate a bogăţiei artei populare hunedorene. 
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 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

 

Programele propuse în perioada 2017– 2022 

 

Motivaţie:  

 Fenomenele culturale ţinând de comunitatea sătească se află într-o permanentă 

interferenţă între tradiţie şi inovaţie.  

 Indiferent de etajele dezvoltării istorice ale culturii populare tradiţia a rămas şi încă 

rămâne precumpănitoare. 

 Înnoirile se situează pe trunchiul structurilor moştenite transmise din cele mai vechi 

generaţii la cele de azi. 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Proiecte din cadrul programelor 

 

PROIECTE ŞI PROGRAME CULTURALE PROPUSE ŞI 

REALIZATE ÎN ANUL 2020 

 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere 

a programului 

Loc de 

desfășurare 

Denumirea 

proiectului 
Observații 

 

1. 

 

„Hai să dăm mână 

cu mână!” 

 

 

Eveniment 

dedicat 

celebrării Unirii 

Principatelor 

Romane din 24 

ianuarie 1859 

Deva, 24 

ianuarie 

2020 

„Hai să dăm mână 

cu mână!” 

Realizat în 

afara 

programului 

propus 

 

2. 

 

Festivalul Naţional 

de interpretare a 

cântecului popular 

„Drăgan Muntean”, 

Ed. a-IX-a 2020 

 

Este un festival 

în vederea 

identificării și 

promovării 

tinerelor talente 

de interpretare a 

cântului 

popular.  

Deva   

10-12 

aprilie 2020 

Festivalul Naţional 

de interpretare a 

cântecului popular 

„Drăgan Muntean”, 

Ed. a-IX-a 2020 

Nerealizat 

 

4. 

 

Festivalul 

Narciselor 

Sărbătoare 

tradițională 

realizată în 

comuna Sălașu 

de Sus, acestă 

localitate fiind 

Sălașu de 

Sus, 

24 mai 2020 

Festivalul 

Narciselor 
Nerealizat 
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poarta de intrare 

în Parcul 

Național 

Retezat. 

 

5. 

 

 

 

Proiect cultural – 

artistic „Trecut. 

Prezent și Viitor”, 

ediția a V-a 

 

Creșterea 

capacității 

copiilor de a da 

frâu liber 

imaginației 

 

Deva 

07 iunie 

2020 

 

 

Proiect cultural – 

artistic „Trecut. 

Prezent și Viitor”, 

ediția a V-a 

 

Nerealizat 

 

6. 

 

Târgul meşterilor 

populari 

Ediţia a XLIII-a 

În cadrul 

târgului 

participă 

meşteri populari 

din toată ţara iar 

scopul este 

stimularea 

creaţiei artei 

populare 

ţărăneşti. 

Deva,  

12-14 iunie 

2020 

Târgul meşterilor 

populari 

Ediția a XLIII-a 

 

Nerealizat 

7. Audiție cursanți - 

Educație 

Permanentă – 

Școala Populară de 

Artă 

Punerea în 

valoare a 

cunoștințelor 

dobândite în 

anul școlar a 

cursanților 

Școlii Populare 

de Artă 

Deva, 

15 iunie 

2020 

Audiție cursanți - 

Educație 

Permanentă – 

Școala Populară de 

Artă 

 

 

Nerealizat 

8. Festivalul 

International de 

Folclor ,,Carpatica 

– Deva” 

Are ca scop 

valorificarea 

formaţiilor 

folclorice din 

ţările 

participante. 

Deva,  

06-09 

august 2020 

Festivalul 

International de 

Folclor ,,Carpatica 

– Deva” 

Nerealizat 

9.  

 

 

 

Întâlnirea Moţilor 

cu Istoria 

În cadrul 

manifestării este 

evocată figura 

eroului naţional 

Avram Iancu 

atât prin 

recenzii 

susţinute de 

istorici cât şi 

prin organizarea 

unui spectacol 

Buceș-

Cheia, 

12 iunie 

2020 

 

 

 

Întâlnirea Moţilor 

cu Istoria 

 

 

 

 

 

 

Nerealizat 
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folcloric  

10.  

Tabăra de creație și 

meșteșuguri 

Promovarea 

tinerelor talente 

în domeniul 

meșteșugurilor 

tradiționale. 

07-12  iulie 

2020 

Tabăra de creație și 

meșteșuguri 
Nerealizat 

11. Sărbătoarea 

Taragotului 
Are ca scop 

identificarea și 

promovarea 

talentelor din 

cadrul 

instrumentiștilor 

Vața de Jos, 

18 iulie 

2020 

Sărbătoarea 

Taragotului 
Nerealizat 

 

12. 

 

 

 

 

Istorie,Natură, 

Cultură–Costești 

 

În cadrul 

manifestării 

sunt organizate 

atât recenzii cu 

privire la istoria 

antică a 

românilor cât şi 

un spectacol 

folcloric de 

promovare a 

tradiţiilor locale 

Costești 

16 august 

2020  

 

 

 

Istorie,Natură, 

Cultură–Costești 

 

 

 

 

 

 

Nerealizat 

13. Omagiu eroilor 

neamului 
În cadrul 

manifestării 

sunt 

evocațieroii 

neamului căzuți 

în luptele din 

Pasul Vâlcan în 

cel de-al Doilea 

Război Mondial 

Vulcan 

22 august 

2020 

Omagiu eroilor 

neamului 
Nerealizat 

 

14. 
 

 

 

Festivalul 

Pădurenilor Ed. 

XXXVII 

În cadrul 

sărbătorii are 

loc evocarea 

personalităţii 

marelui doinitor 

al pădurenilor 

Drăgan 

Muntean, dar şi 

promovarea 

tradiţiilor locale 

prin organizarea 

de spectacole 

folclorice. 

Poenița 

Voinii  

22-23 

august 2020 

 

 

Festivalul 

Pădurenilor Ed. 

XXXVII 

 

 

 

 

Nerealizat 
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15. 
Festival concurs de 

cântece și 

dansuri„Momârlanii 

gazde bune” 

Organizat la 

Petrila are ca 

scop 

promovarea 

tinerelor talente 

din domeniul 

muzical 

Petrila, 

29-30august 

2020 

Festival concurs de 

cântece și 

dansuri„Momârlanii 

gazde bune” 

Nerealizat 

16. 
Serbările Naţionale 

Ţebea 

Reprezintă o 

amplă 

manifestare 

naţională care 

are ca scop 

evocarea 

istorică a figurii 

eroului naţional 

Avram Iancu 

Țebea – 13 

septembrie 

2020 

Serbările Naţionale 

Ţebea 

 

 

 

 

Nerealizat 

17. 
Spectacol „Parfum 

de romanţă” 
Spectacol 

dedicat 

romanțelor.  

Simeria 

10 

octombrie 

2020 

Spectacol „Parfum 

de romanţă” 
Nerealizat 

18. 
Bălțata  

Românească 

Spectacol în 

cadrul Târgului 

de animale de la 

Băcia 

20 

septembrie 

2020 

Spectacol folcloric Nerealizat  

19. 
Spectacol: „Jocuri 

și obiceiuri din 

bătrâni” susținut de: 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan Muntean” 

Spectacol 

realizat de 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

„Drăgan 

Muntean” 

Deva 

14noiembrie                    

2020 

 

Spectacol: „Jocuri 

și obiceiuri din 

bătrâni” susținut de: 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan Muntean” 

Nerealizat 

20. 
Spectacol 1 

Decembrie 
Spectacol 

dedicat Marii 

Uniri. 

Deva, 

1 decembrie 

2020 

Spectacol 1 

Decembrie 
Nerealizat 

21. 
Festivalul 

„Căluşerul 

Transilvănean” 

Ediția a LII -a 

Festivalul are ca 

scop 

promovarea şi 

conservarea 

obiceiului 

căluşeresc, 

monument din 

patrimoniul 

UNESCO. 

Orăștie, 

13 

decembrie 

2010 

Festivalul 

„Căluşerul 

Transilvănean” 

Ed. a LII-a 

Nerealizat 
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22. 
Turneu de colinde 

în județul 

Hunedoara 

Reprezintă un 

spectacol de 

colinzi, datini şi 

obiceiuri de 

Crăciun. 

23 

decembrie 

2020 

Turneu de colinde 

în județul 

Hunedoara 

Realizat – 1 

spectacol 

23. 
Deplasări formații 

artistice la 

festivaluri în țară și 

străinătate 

Reprezintă 

acţiuni de 

promovare a 

tradiţiilor 

hunedorene prin 

care se stabilesc 

contacte 

Trim. I- IV 

Țară și 

străinătate 

Deplasări formații 

artistice la 

festivaluri în țară și 

străinătate 

Nerealizat 

24. 
Publicații propii ale 

instituției 

1.Tipărirea 

Revistei 

„Miorița” 

2.Publicarea 

lucrării„Drum 

spre 

performanță” 

Ghid teoretic și 

practic pentru 

clasele de „Artă 

tradițională” din 

Școlile Populare 

de Artă. 

Trim. I - IV 

2020 

Publicații propii ale 

instituției 

Realizat în 

afara  

 

programului 

propus 

 

 

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

management 

 

      Pentru perioada de management următoare ne propunem să păstrăm şi să îmbunătăţim 

programele şi proiectele proprii din cadrul instituţiei cu elemente noi care să ajute la 

realizarea obiectivelor. 

 

 

 

PROGRAMUL 
principalelor manifestări cultural – artistice pe anul 2021 

 

 
Nr. 

crt. 

Denumirea manifestării Locul şi data 

1. Hai să dăm mână cu mână! Deva, Teatrul de Artă      

24 ianuarie 2021 

2. Cântec de primăvară Deva, Teatrul de Artă      

 2 martie 2021 
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3. Festivalul Naţional de interpretare a cântecului 

popular „Drăgan Muntean”, ed. a-X-a  

Deva, Teatrul de Artă       

9-11 aprilie 2021 

4. Festivalul ,, Narciselor” 

 

Sălașu de Sus,  

23 mai 2021 

5. Tărgul meşterilor populari 

Ediţia a XLIV-a 

Deva, 11-13 iunie 2021 

6. Audiție cursanți - Educație Permanentă Școala 

Populară de Artă 

Deva, Teatrul de Artă       

16 iunie 2021 

7. Intâlnirea Moţilor cu Istoria Loc. Buces-Cheia,  

27 iunie 2021 

8. Tabăra de creație şi meșteșuguri 

 

6-11 iulie 2021 

9. Sărbătoarea Taragotului  

 

Vața de Jos,  17 iulie 2021 

10. Festivalul International de Folclor ,,Carpatica – 

Deva” 

Deva, 5 - 8 august 2021 

11. Istorie, natură, cultură – Costești  

 

Costesti, 15 august 2021 

12. Omagiu’ eroilor neamului Vulcan, 21 august 2021 

13. Festivalul Pădurenilor, Ed. XXXVIII Poieniţa Voinii,                

22 august 2021 

14. Festival concurs de cântece și dansuri „Momârlanii 

gazde bune” 

Petrila, 28-29 august 2021 

15. Serbările Naţionale Ţebea Țebea, 

  5 septembrie 2021 

16. Bălţata Românească 

 
Băcia, 19 septembrie 2021 

17. Parfum de Romanță 

 

 10 octombrie 2021 

18. Spectacol: „Jocuri și obiceiuri din bătrâni” – susținut 

de: Ansamblul Folcloric Profesionist ”Drăgan 

Muntean” 

Deva, Teatrul de Artă       

14 noiembrie 2021 

 

19. Spectacol 1 Decembrie 

 

Deva, 1 Decembrie 2021 

20. Turneu de colinde în Județul Hunedoara 

 

4 – 18 decembrie 2021 

21. Festivalul „Căluşerul Transilvănean” Orăștie, 12 decembrie 2021 

22. Deplasări formaţii artistice la festivaluri în ţară şi 

străinătate 

Trim I-IV  

23. Publicații proprii ale instituției Trim I-IV 

 

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură cu 

o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a 

veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse 
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Pentru perioada de management 2021– 2022, a Centrului de Cultură și Artă al 

Judeţului Hunedoara s-au prevăzut următorii indicatori economico – financiari : 

 

Anul 2021 
a) indicatorii economici prevăzuţi : 

 

Nr. 

Crt. 
                   Categorii 

Prevăzut 

prin buget(lei) 

1. Venituri proprii 

(totalitatea surselor atrase) 

150.000 

2. Subvenţii /alocaţii 4.500.000 

3. Cheltuieli de întreţinere, din care 

– cheltuieli de capital: investiţii 

550.000 

    0 

4. Cheltuieli de personal, din care: 

– cheltuieli cu colaboratorii 

2.600.000 

 

5. Cheltuieli pe beneficiar, din care 

– din subvenţie 

– din venituri proprii/surse atrase 

250 

250 

0 

 

 b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 3.22 

 c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei -tarife 

practicate: 

  - total – 100.000. lei veniturile sunt realizate din taxele de curs percepute în cadrul 

compartimentului Educaţie Permanentă – Școala Populară de Artă 

 - veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total – 50.000  lei 

 d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor  

0.99 (%); 

 e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 0 % ; 

 f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:  0 %; 

 g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100; 

 

Anul 2022 
a) indicatorii economici prevăzuţi : 

 

Nr. 

Crt. 
                   Categorii 

Prevăzut 

prin buget(lei) 

1. Venituri proprii 

(totalitatea surselor atrase) 

100.000 

2. Subvenţii /alocaţii 3.450.000 

3. Cheltuieli de întreţinere, din care 

– cheltuieli de capital: investiţii 

478.000 

    0 

4. Cheltuieli de personal, din care: 

– cheltuieli cu colaboratorii 

1.716.000 
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5. Cheltuieli pe beneficiar, din care 

– din subvenţie 

– din venituri proprii/surse atrase 

      1.740 

      1.740 

b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 2.89 

 c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei -tarife 

practicate: 

  - total – 100.000. lei veniturile sunt realizate din taxele de curs percepute în cadrul 

compartimentului Educaţie Permanentă – Școala Populară de Artă 

 - veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: total – 100.000  lei 

 d) gradul de creştere a surselor atrase şi/sau a veniturilor proprii în totalul veniturilor  

0 (%): ; 

 e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 49,46 % ; 

 f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:  0 %; 

 g) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%): 100; 

 

 

previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei; 

 

 Pentru perioada de management 2020 - 2022 estimăm că valoarea cheltuielilor de 

personal se va ridica la suma de 74.440.000 mii lei şi se constituie din salariile angajaţilor şi 

contribuţiile sociale aferente acestora. 

 Totodată instituţia va realiza cheltuieli de întreţinere şi funcţionare estimate la 

1.434.742 mii lei. Pe lângă sumele alocate din bugetul Consiliului Judeţean Hunedoara şi 

veniturile realizate de instituţia noastră din taxele de şcolarizare percepute se va încerca 

realizarea de venituri din donaţii şi sponsorizări sau din alte surse. 

 Venituri proprii în valoare de 400,00 mii lei din taxele percepute elevilor care 

frecventează cursurile organizate în cadrul Compartimentului Educaţie Permanentă – Școala 

Populară de Artă precum și din activitățile prestate de Ansamblul Folcloric Profesionist 

„Drăgan Muntean”.O estimare a veniturilor proprii realizate pe întreaga perioadă de 

management este prezentată în tabelele de mai jos : 

Venituri previzionate în cadrul Compartimentului Educaţie Permanentă 

(Şcoala Populară de Artă) 

Perioada 
Nr. de proiecte 

proprii 
Nr. de beneficiari Nr. de taxe 

Venituri propuse 

(mii lei) 

1 2 3 4 5 

Anul 2021 9 200 200 100 

Anul 2022 9 200 200 100 

 Pentru atragerea unui număr cât mai mare de elevi vom încerca să diversificăm oferta 

de cursuri predate. Menţionăm că în momentul de faţă avem un numar de 14 specializări atât 

în domeniul muzical cât si în cel artistic,iar la clasa de meşteşuguri tradiţionale și la cea de 

dansuri nu se percep taxe deoarece dorim atragerea tinerilor spre deprinderea meşteşugurilor 

străvechi pe cale de dispariţie și a dansurilor tradiționale. Totodată dorim înfiinţarea unor  
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clase de olărit, dogărit sau cusut-ţesut în zonele cu tradiţie (Ţara Zarandului şi Ţinutul 

Pădurenilor). 

Venituri prevzionate în cadrul Ansamblului Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”: 

Perioada 

Nr. de 

proiecte 

proprii 

Nr. de beneficiari 
Venituri propuse 

(mii lei) 

1 2 3 5 

Anul 2021 5 2.000 100 

Anul 2022 5 2.000 100 

 

Total: 

 

10 4.000 200 

 

Veniturile provin din vânzarea de bilete în cadrul spectacolelor proprii şi din prestaţii 

artistice în favoarea diverşilor solicitanţi. 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 

Mii 

lei- 

Nr. 

crt. 

Categorii Anul 

2021. 

Anul 

2022. 

(1) (2) (6) (7) 

1. 

 

TOTAL VENITURI, 

 din care 

1.a. venituri proprii,                        

din care 

1.a.1. venituri din activitatea de bază 

1.a.2. surse atrase 

1.a.3. alte venituri proprii 

1.b. subvenţii/alocaţii 

1.c. alte venituri 

3.100,00 

 

3100,00 

 

100,00 

 

100,00 

2900,00 

3.100,00 

 

3100,00 

 

100,00 

 

100,00 

2900,00 

2. TOTAL CHELTUIELI,      

din care 

2.a. Cheltuieli de personal, 

3100,00 

 

1165,00 

3100,00 

 

1165,00 
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din care 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

2.a.2. Altecheltuieli de personal      

2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii, 

din care 

2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 

2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 

2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente 

2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Cheltuieli de capital                    

 

1000,00  

165,00 

 

1835,00 

 

1113,00 

248,00 

20,00 

 

404,00 

50,00 

100,00 

 

1000,00    

 165,00 

 

1835,00 

 

1113,00 

248,00 

20,00 

 

404,00 

50,00 

100,00 

 

2.  Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 

Nr. 
crt. 

Programul Tipul 

proiectului 

Numărul de beneficiari 

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

 
2021 

(5) 

 
2022 

1. Manifestări culturale de 

nivel națioțional, județean, 

festivaluri naționale 

 Proiect mare 75,000 80,000 

2. Manifestări culturale de 

nivel județean 

Proiect mediu 20,000 22,000 

3. Manifestări culturale de 

nivel județean, cursuri de 

formare în domeniul etno-

folcloric 

Proiect mic 1,500 1,700 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

În anul 2020, din numărul total de 24 de manifestări propuse în programul minimal 

pentru perioada de management aprobată, s-a realizat 1 eveniment, iar în afara programului 

minimal propus au fost realizate 3 programe, respectiv: Spectacolul „Hai să dăm mână cu 

mână””, tipărirea „Revistei Miorița”și tipărirea lucrării „Drum spre performanță”. 
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Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere a 

programului 

Loc de 

desfășurare 

Denumirea 

proiectului 
Observații 

1. Festivalul 

Naţional de 

interpretare a 

cântecului 

popular „Drăgan 

Muntean” ed. a 

VIII-a 

Este un festival în 

vederea identificării 

și promovării 

tinerelor talente de 

interpretare a 

cântului popular. 

Are loc la Deva  

 

Deva 

10-12 aprilie 

2020 

Festivalul 

Naţional de 

interpretare a 

cântecului 

popular 

„Drăgan 

Muntean” 

 

Nerealizat 

2. 

 

 

Proiect 

„Restituiri” 

Folclor muzical 

din zona Orăștiei 

Academia de 

Muzică Gh. Dima 

- Cluj 

 

 

Cercetarea 

obiceiurilor 

specifice zonei 

Ținutul Pădurenilor 

și valorificarea 

acestora în 

compoziții muzicale 

 

 

 

 

Deva 

Iulie 2020 

Proiect 

„Restituiri” 

Folclor muzical 

din zona 

Orăștiei 

Academia de 

Muzică Gh. 

Dima - Cluj 

 

 

 

Nerealizat 

3. Tărgul meşterilor 

populari 

 

În cadrul târgului 

participă meşteri 

populari din toată 

ţara iar scopul este 

stimularea creaţiei 

artei populare 

ţărăneşti. 

 

Deva, 12 -14 

iunie 2020 

Tărgul 

meşterilor 

populari 

 

 

 

Nerealizat 

4. Sărbătoarea 

Taragotului 

Are ca scop 

identificarea și 

promovarea 

talentelor din cadrul 

instrumentiștilor 

 

Vata de Jos – 18 

iulie 2020 

 

Sărbătoarea 

Taragotului 

 

Nerealizat 

5. Sărbătoarea 

artiştilor populari 

„Din toată inima”  

Are ca scop reunirea 

artiştilor populari 

din mai multe judeţe 

ale ţării precum şi 

promovarea 

poeziilor acestora. 

24 - 25 iunie 

2020 Deva și 

Băița 

Sărbătoarea 

artiştilor 

populari „Din 

toată inima”  

Nerealizat 

6. Audiție cursanți - 

Educație 

Punerea în valoare a 

cunoștințelor 

Deva, Teatrul de 

Artă Deva – 15 

iunie 2020 

Audiție cursanți 

- Educație 
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Permanentă 

Școala Populară 

de Artă 

dobândite în anul 

școlar a cursanților 

Școlii Populare de 

Artă 

Permanentă 

Școala Populară 

de Artă 

Nerealizat 

7. Întâlnirea Moţilor 

cu Istoria 

În cadrul 

manifestării este 

evocată figura 

eroului naţional 

Avram Iancu atât 

prin recenzii 

susţinute de istorici 

cât şi prin 

organizarea unui 

spectacol folcloric 

 

 

Buces-Cheia   

28 iunie 2020 

 

Întâlnirea 

Moţilor cu 

Istoria 

 

 

Nerealizat 

8. Festivalul 

International de 

Folclor 

,,Carpatica – 

Deva” 

Are ca scop 

valorificarea 

formaţiilor 

folclorice din ţările 

participante. 

Deva, 06-09 

august 2020 

Festivalul 

International de 

Folclor 

,,Carpatica – 

Deva” 

Nerealizat 

9. Tabara de creație 

si meșteșuguri 

Promovarea 

tinerelor talente în 

domeniul 

meșteșugurilor 

tradiționale. 

07 12  iulie  

2020  

Tabara de 

creație si 

meșteșuguri 
Nerealizat 

10. Festival concurs 

de cântece și 

dansuri„Momârla

nii gazde bune” 

Organizat la Petrila 

are ca scop 

promovarea 

tinerelor talente din 

domeniul muzical 

Petrila, 

29 -30 august 

2020 

Festival concurs 

de cântece și 

dansuri„Momâr

lanii gazde 

bune” 

Nerealizat 

11. Spectacol: Mărie 

dragă, Mărie! – 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

Spectacol dedicat 

sărbătorii de Sfânta 

Maria. 

Deva 

15 august 

august 2020 

 

Spectacol: 

Mărie dragă, 

Mărie! – 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

Nerealizat 

12. Istorie,Natură, 

Cultură - Costești 

În cadrul 

manifestării sunt 

organizate atât 

recenzii cu privire la 

istoria antică a 

Costești, 

16 august 2020 

Istorie,Natură, 

Cultură  

Costești 
Nerealizat 
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românilor cât şi un 

spectacol folcloric 

de promovare a 

tradiţiilor locale. 

13. Festivalul 

Pădurenilor Ed. 

XXXVI 

 

În cadrul sărbătorii 

are loc evocarea 

personalităţii 

marelui doinitor al 

pădurenilor Drăgan 

Muntean, dar şi 

promovarea 

tradiţiilor locale prin 

organizarea de 

spectacole 

folclorice. 

 

Poenița Voinii 

22 -23 august 

2020 

 

Festivalul 

Pădurenilor 

Ed. XXXVI 

 
Nerealizat 

14. Serbările 

Naţionale Ţebea 

Reprezentă o amplă 

manifestare 

naţională care are ca 

scop evocarea 

istorică a figurii 

eroului naţional 

Avram Iancu 

 

Țebea – 13 

septembrie 2020 

 

Serbările 

Naţionale Ţebea 
Nerealizat 

15. Spectacol: 

„Cântec de 

Toamnă” – 

susținut de: 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

 

Spectacol realizat de 

Ansamblul Folcloric 

Profesionist 

„Drăgan Muntean” 

 

 

 

20 octombrie 

2020 

 

Spectacol: 

„Cântec de 

Toamnă” – 

susținut de: 

Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

 

 

Nerealizat 

16. Spectacol 

„Parfum de 

romanţă” 

Spectacol dedicat 

romanțelor. Se 

organizează la 

Simera 

Simeria 

10octombrie 

2020 

Spectacol 

„Parfum de 

romanţă” 

Nerealizat 

17. Spectacol: 

„Jocuri și 

Spectacol realizat de 

Ansamblul 

 

 

14 noiembrie                    

Spectacol: 

„Jocuri și 
Nerealizat 
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obiceiuri din 

bătrâni” susținut 

de: Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

Profesionist Drăgan 

Muntean 

2020 

 

obiceiuri din 

bătrâni” susținut 

de: Ansamblul 

Folcloric 

Profesionist 

”Drăgan 

Muntean” 

18. Festivalul 

concurs de 

muzică uşoară 

„Stelele Cetăţii” 

Are ca scop 

descoperirea şi 

promovarea de 

tinere talente din 

judeţ şi din ţară. 

 Festivalul 

concurs de 

muzică uşoară 

„Stelele Cetăţii” 

Nerealizat 

19. Festivalul 

„Căluşerul 

Transilvănean” 

 

Festivalul are ca 

scop promovarea şi 

conservarea 

obiceiului 

căluşeresc, 

monument din 

patrimoniul 

UNESCO. 

Orăștie  

13 decembrie 

2020 

Festivalul 

„Căluşerul 

Transilvănean” 

 Nerealizat 

20. Spectacol 1 

Decembrie 

Spectacol dedicat 

Marii Uniri. 

Deva, 1 

decembrie 2020 

Spectacol 1 

Decembrie 
Nerealizat 

21. 

 

 

 

Audiție cursanți- 

Educație 

permanentă 

Școala Populară 

de Artă 

 

Punerea în valoare a 

cunoștințelor 

dobândite în anul 

școlar a cursanților 

Școlii Populare de 

Artă 

Deva, Centrul de 

Cultură și Artă 

decembrie 

 

Audiție 

cursanți- 

Educație 

permanentă 

Școala Populară 

de Artă 

 

Nerealizat  

 

22. Seară de colinde -

spectacol de 

obiceiuri datini şi 

colinde de 

Crăciun 

 

 

Reprezintă un 

spectacol de colinzi, 

datini şi obiceiuri de 

Crăciun. 

 

05 - 19 

decembrie 2020 

Seară de 

colinde – 

spectacol de 

obiceiuri datini 

şi colinde de 

Crăciun 

 

Realizat 
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23. Festivalul „Liviu 

Oros”  

 

În cadrul 

festivalului au loc 

mai multe 

manifestări legate 

de carte, umor, 

pictură, caricatură și 

folclor. 

 

Deva 

Mai, 2020 

 

În cadrul 

festivalului au 

loc mai multe 

manifestări 

legate de carte, 

umor, pictură, 

caricatură și 

folclor. 

Nerealizat 

24. Deplasări 

formații artistice 

la festivaluri în 

țară și străinătate 

Reprezintă acțiuni 

de promovare a 

tradițiilor 

hunedorene prin 

care se stabilesc 

contacte 

 

În cursul anului  

Deplasări 

formații 

artistice la 

festivaluri în 

țară și 

străinătate 

Nerealizat 

 

Motivație: 

 Având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei 

epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, interesul public general a reclamat adoptarea unor noi măsuri care să permită 

autorităţilor publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, 

luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, a unei protecţii adecvate împotriva 

îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și luarea unor măsuri restrictive la nivel 

national, ne-a dus în imposibilitatea de a mai putea organiza evenimentele atât de apreciate de 

public, deoarece odată cu instituirea stării de urgență, urmată apoi de starea de alertă, la nivel 

national s-a luat hotărârea suspendării tuturor activitățiilor ce implică participarea unui număr 

mare de persoane. 

 Datorită măsurilor restrictive impuse de autorități, în vederea combaterii pandemiei, 

noi, împreună cu Consiliul Județean Hunedoara, am luat hotărârea ca bugetul destinat 

evenimentelor care trebuiau organizate în anul 2020, conform agendei culturale aprobate, să 

fie restituit Consiliului Județean Hunedoara, pentru a fi redirecționat unităților medicale din 

județ, în vederea dotării acestora cu aparatura medicală necesară prevenirii și tratării 

pacienților infectați cu virusul SARS – CoV- 2. 

 

 


