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1. PROFIL ORGANIZAȚIONAL 
 

1.1. Prezentarea Instituției  
 

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a luat ființă prin 
Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 20 / 28 martie 2002 
sub numele de „Centrul Județean pentru Cultură Populară Bistrița-
Năsăud”,  instituția fiind alcătuită din „Centrul pentru Conservare și 
Valorificare a Tradiției și Creației Populare Bistrița-Năsăud”, „Școala 
Populară de Arte Bistrița” și Ansamblului Folcloric Profesionist „Dor 
Transilvan”.  

În 2004, instituția și-a schimbat denumirea, devenind „Centrul 
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud”, mărindu-și aria de cuprindere 
cu sectoarele: literatură, arte plastice, fotografie, muzică cultă și corală. 

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud funcționează în 
baza Legii administrației locale 215/2001, a Ordonanței 118/27, 
decembrie 2006, și a Regulamentului de organizare și funcționare aprobat 
de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. 

 

1.2. Misiunea Instituției - Responsabilități              
 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud asigură, prin intermediul 
Centrului Județean pentru Cultură din Bistrița-Năsăud, conservarea 
tezaurului cultural al județului, promovarea fenomenului cultural ca act de 
civilizație și educație, depistarea și promovarea valorilor autentice de 
cultură, asigurarea serviciilor cultural-artistice pentru toate categoriile 
socio-profesionale de populație, vârstă și etnie, cât și susținerea și 
întreținerea unei activități cultural-artistice permanente, cuprinzând 
întregul județ. Ca exemplu în acest sens, menționăm activitatea Serviciului 
de pregătire și perfecționare artistică din cadrul „Școlii de Arte și Meserii”, 
în cadrul căruia se realizează atât perfecționarea cadrelor de execuție 
aparținând sistemului cultural (instructori, dansatori, instrumentiști, 
directori de cămine culturale), cât și satisfacerea unor hobby-uri culturale 
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ale cetățenilor din județul Bistrița-Năsăud, contra unei taxe de școlarizare. 
Un alt exemplu este oferit de către Serviciul de promovare cultural-
muzicală și spectacol folcloric „Dor Românesc”, care are în componență 
orchestra profesionistă „Dor Românesc”, având un număr de 47 de 
angajați, instrumentiști, soliști vocali și dansatori, care este o formație de 
spectacol, dar și de instruire și perfecționare a instrumentiștilor, soliștilor 
vocali și dansatorilor, cât și de prezentare metodică a formelor de 
spectacol artistic în domeniul folclorului. 

Responsabilitățile pe care instituția și le-a asumat sunt parte 
integrantă a contribuției pe care trebuie să o aducem la obiectivele 
guvernării și a obiectivelor asumate de România. Aceste responsabilități 
se bazează pe respectarea unor principii de bază esențiale în desfășurarea 
activității noastre: 

1. Principiul șansei egale la cultură, care se referă la asigurarea unui 
cadru larg de receptare a actului cultural, pentru toți cetățenii, 
prin diversitatea ofertei. 

2. Principiul libertății de creație, care va fi respectat în relația cu 
creatorii, cărora le vom asigura oportunitățile realizării proiectelor 
fără nici o condiționare ideologică, materială sau de altă natură.  

3. Principiul primordialității valorii. În ceea ce ne privește, 
considerăm necesară și binevenită orice despovărare a actului 
cultural și a pieței culturale de vechile metehne ale administrării 
acestora în numele unor interese restrânse de grup, deoarece de 
prea multă vreme valorile românești au fost triate, afirmate și mai 
apoi chiar consacrate pe criterii străine celor axiologice, specifice 
domeniului. O piață liberă a informațiilor, serviciilor, produselor 
și valorilor culturale trebuie să se consolideze în țara noastră, căci 
numai cu ajutorul ei vom putea să operăm, corect și adecvat, 
ierarhizări și să desprindem valorile autentice de cele impuse prin 
interese de grup sau ideologice. 

4. Principiul protejării patrimoniului cultural local și național, care se 
referă la preocuparea perpetuă de salvare și promovare a 
valorilor tradiționale ale regiunii, atât în domeniul material, cât și 
imaterial. 

5. Principiul afirmării identității culturale a județului în circuitul de 
valori. 
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În deplină concordanță cu obiectivele Guvernării, ne-am propus și 

ocupat cu realizarea unor evenimente culturale multidisciplinare în zona 
Transilvaniei de Nord, cu scopul de a pune în valoare România și județul 
Bistrița-Năsăud, care pe perioada vară-toamnă sunt vizitate de turiști 
români și străini, precum și de a oferi tinerilor aflați în vacanță o 
alternativă culturală accesibilă prin faptul că evenimentele s-au desfășurat 
cu predilecție în aer liber sau spații alternative.  

Inițierea și organizarea unor festivaluri multiculturale la Bistrița 
pornește de la dorința de aduce în fața publicului evenimente culturale de 
prim rang, ce se pot constitui în modele de rigoare și comportament. 
Aceasta în condițiile în care există tentația de a se produce și consuma 
produse derizorii. Acțiunile instituției noastre nu se vor numai un exercițiu 
de cultivare a turismului cultural, ci și evenimente complexe care să aducă 
în atenția publicului istoricul și contemporaneitatea creației românești, în 
context european. 

 

1.3. Date de contact 
 

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud 

Bistrița, Str. General Grigore Bălan, Nr. 11 

www.cjcbn.ro 

www.centrulculturaldacia.ro 

TEL: 0263 – 212023  

FAX: 0263 – 232571 

e-mail: cjcbistrita@yahoo.com 

 

 

http://www.centrulculturaldacia.ro/
mailto:cjcbistrita@yahoo.com
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2. POLITICI PUBLICE  
 

Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud este cel mai 
important instrument de aplicare, la nivel regional, a politicilor publice în 
domeniul cultural, din județul Bistrița-Năsăud, un județ care posedă atât 
coordonatele culturii urbane, cât și pe cele ale culturii rurale. Județul 
Bistrița-Năsăud  are o populație de peste 330.000 de locuitori, dintre care 
mai puțin de jumătate aparțin mediului urban (Năsăud, Beclean, 
Sângeorz-Băi și municipiul Bistrița) și mai mult de jumătate mediului rural, 
adică celor 58 de comune ale județului. 

Reproducând raportul de populație existent între mediul rural și cel 
urban, formele culturale sunt preponderent cele aparținând culturii 
etnologice, din județ lipsind instituțiile profesioniste de artă și spectacole: 
filarmonică, teatru, balet, etc.  

Instituțiile culturale au posibilitatea, dar și obligativitatea valorificării 
forțelor artistice locale de amatori și importului de cultură națională și 
europeană performantă. Casele de Cultură, Căminele Culturale și sălile de 
expoziții pot găzdui evenimente culturale complexe, sub supravegherea 
unui personal competent.  

Cele mai importante instituții culturale la nivel de județ și de 
municipiu  sunt: Direcția Județeană pentru Cultură a Ministerului Culturii, 
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Cultural Municipal „George 
Coșbuc” Bistrița, Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” Bistrița-Năsăud.  

Relația Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud cu aceste 
instituții a fost foarte bună pe tot parcursul anului 2020, atât la nivelul 
consultării periodice și a corelării strategice a proiectelor și programelor 
culturale, cât și la nivelul realizării propriu-zise a unor acțiuni culturale de 
impact și de succes.  

În județ există Asociații, Fundații și I.M.M.-uri cu profil cultural: 
„Societatea de Concerte”, „Nunta Zamfirei”, „Balada”, „Bistrița Medievală”, 
„Ginta latină”, „ASTRA”, „România din inima mea”, „Uniunea Artiștilor 
Plastici – filiala Bistrița”, „Doina Someșană”, „Someșana”, Asociația 
„Vestigium”, U.S.R., „Asociația Scriitorilor din județul Bistrița-Năsăud”, 
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Asociația Municipală a Scriitorilor, Fundația Culturală „Ethnos” filiala 
Bistrița, colective teatrale de elevi din licee, etc.  

Un parteneriat cu aceste ONG-uri a fost posibil în perspectiva 
dezvoltării ofertelor culturale. Sprijinul acordat de Centrul Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud acestora a contribuit la diversificarea acțiunilor 
culturale, având menirea de a veni în întâmpinarea nevoilor de exprimare 
artistică și culturală a unor grupuri diverse. De asemenea, am avut o bună 
colaborare cu responsabilii culturali din cadrul Primăriilor din județ și cu 
directorii de Cămine Culturale, în vederea organizării unor manifestări de 
amploare în mediul rural. 

Parteneriatele și colaborările s-au reflectat în alocări comune de 
fonduri, formarea de echipe organizatorice comune, utilizarea resurselor 
logistice și a locațiilor de interes comun pentru reușita acțiunilor propuse. 

 

2.1. Politici publice în domeniul cultură 
 

2.1.1. Potențialul cultural, infrastructura pentru cultură în 
județul Bistrița-Năsăud 

 
Județul Bistrița-Năsăud deține un potențial cultural deosebit, mai 

ales în ceea ce privește tradițiile și obiceiurile din acest areal. Atât 
specialiștii în domeniu, cât și iubitorii de folclor sau turiștii apreciază și 
subliniază frumusețea și unicitatea tradițiilor din județul nostru. De 
asemenea, putem preciza că, alături de județele Suceava și Maramureș, 
suntem printre puținele zone din țară care încă mai păstrează elemente 
deosebite ale culturii populare.  

Acest fapt se datorează modului în care oamenii din diferitele zone 
ale județului nostru au știut să își respecte, să își promoveze și să își 
valorifice aceste elemente de cultură tradițională, dar mai ales aportului 
important pe care specialiștii instituției noastre îl au în cercetarea, 
conservarea, protejarea, promovarea și valorificarea elementelor de 
cultură populară. 
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În ceea ce privește cultura urbană, proiectele care vizează alte laturi 
ale culturii în general sau diversele colaborări cu alte instituții și organizații 
de profil, detaliile au fost specificate și amintite în rândurile dedicate 
subcapitolului anterior. Trebuie specificat însă că județul Bistrița-Năsăud, 
mai ales în mediul urban (dar nu numai), are parte de un public avizat și 
cultivat, doritor de evenimente culturale substanțiale. Însăși numărul și 
calitatea acestora au contribuit esențial în ultimii ani la educarea publicului 
și la formarea gustului acestuia.  

Pe de altă parte, în ceea ce privește infrastructura pentru cultură în 
județul Bistrița-Năsăud putem aminti, pe de o parte, existența unor săli 
de spectacole care pun la dispoziția publicului larg spații adecvate pentru 
consumul de cultură. În primul rând, instituția noastră administrează 
Centrul Cultural „DACIA”, un centru multifuncțional care oferă publicului 
atât o sală de spectacole, cât și o sală de cinematograf. S-a constatat în 
ultimii ani apetitul crescut al bistrițenilor pentru vizionarea de filme, foarte 
mulți dintre aceștia frecventând cinematograful cu regularitate. 

Totodată, în ceea ce privește infrastructura culturală a județului 
nostru, putem aminti și include aici Casele de Cultură din orașele județului, 
dar și Căminele Culturale din localitățile județului nostru (din sate și 
comune). În ultimii ani, foarte multe dintre acestea au fost renovate și se 
află la standarde deosebite, putând astfel găzdui și oferi tuturor 
spectatorilor evenimente educative, sociale și culturale deosebite și de 
anvergură. 

 

2.1.2. Tradiții și obiceiuri în județul Bistrița-Năsăud  
 
În ceea ce privește tradițiile și obiceiurile din județul Bistrița-Năsăud, 

multe dintre acestea s-au păstrat din cele mai vechi timpuri, unele dintre 
ele existând și astăzi. Desigur, acolo unde se mai practică, trecerea 
timpului a impus deseori modificări, însă structura principală a acestora a 
rămas aceeași. 

Județul Bistrița-Năsăud este depozitarul unui remarcabil tezaur de 
valori ale culturii populare, zămislite prin munca și măiestria țăranilor – 
autentici păstrători ai tradițiilor noastre. În arealul său se regăsește un 
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număr impresionant de obiceiuri și tradiții străvechi care s-au păstrat de-
a lungul vremurilor și care astăzi pot fi admirate în satele noastre cu ocazia 
performării lor în cadrul sărbătorilor tradiționale sau asociate cu diverse 
sărbători religioase.  

Zestrea folclorică a județului Bistrița-Năsăud se remarcă: 

- prin autenticitatea, frumusețea și diversitatea portului popular, din 
costumul său național, două piese: clopul cu păun și pieptarul cu ciucuri 
– reușind să fie recunoscute general și să devină simboluri culturale în 
plan național și internațional; 

- prin varietatea meșteșugurilor populare; 

- prin bogăția repertoriului muzical și coregrafic, 

- prin unicitatea tradițiilor. 

 Printre obiceiurile tradiționale județene care se păstrează și se 
desfășoară anual în satele județului nostru, cu ocazia diferitelor sărbători 
din calendarul creștin sau evenimente din calendarul agricol, precizăm: 

- „Vergelul” – Agrieș, Agrieșel  

- „Înstruțatul boului” – Tăure, Figa, Căianu Mic  

- „Craii de la Mocod” – Mocod  

- „Sângiorzul” – Josenii Bârgăului  

- „Cununa grâului” – Maieru, Salva 

- „Sânzâienele” – Maieru  

- „Ieșitul plugului întâi” – Pintic, Șieuț 

- „Cununile de grâu ale fetelor, de Rusalii” – Șieuț, Sebiș 

- „Hâzii de la Chintelnic” – Chintelnic  

- „Obrăzarii” – Șieuț  

- Obiceiuri de nuntă – Șieu, Sângeorz-Băi, Prundu Bârgăului;  

- Obiceiuri pastorale – Șieu, Șieuț, Măgura Ilvei, Ilva Mare, 

 Sângeorz-Băi;  
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- Obiceiuri de iarnă (de Crăciun și de Anul Nou): 

„Irozii” – Rebra; „Viflaimul” – Maieru, Telciu;   

„Obiceiul Caprei” – Ilva Mare;  

„Plugușorul” – Prundu Bârgăului. 

Sărbători populare și Joc - Hora satului: 

- „De Ispas la Năsăud” – Năsăud  

- „De Sânpetru” – Rebra  

- „De Sâmedru la Dipșa” – Dipșa  

- „Sărbătoarea Țapinarilor” – Tureac  

- „Balul Însuraților” – Budești  

- „Jocul Însuraților” – Șieuț, Șieu, Domnești, Ruștior, Sebiș.  

Evidențiem existența unui număr impresionant de formații artistice 
sătești, care funcționează sub egida Căminelor culturale din arealul 
județului Bistrița-Năsăud și care beneficiază de sprijin și consultanță 
artistică în activitățile culturale pe care le desfășoară: 

- Ansambluri folclorice: Păunița – Sângeorz-Băi, Măgura Șieului – 
Șieu, Ciobănașul – Șieuț, Baltagul – Monor, Plaiurile Bârgăului – Prundu 
Bârgăului, Cununa Someșană – Maieru, Izvorul Someșului – Șanț, Doina 
Rebrei – Rebra; Someșul – Beclean, Someșana – Năsăud; Păunașii Salvei 
– Salva, Țibleșul – Spermezeu, Flori Bârgăuane – Josenii Bârgăului, 
Poenița – Sebiș, Izvorașul – Ruștior, Cununa Grâului – Ocnița, Tihuța – 
Tiha Bârgăului; Colibița – Bistrița-Bârgăului; Cetina -  Lunca Ilvei, Flori 
Dumitrene – Dumitra, Sălăuța – Telciu, Unirea – Chețiu-Bozieș, Dor de pe 
Câmpie – Silivașu de Câmpie, Dorul Frijului – Lunca ș.a. 

- Taraful Tradițional Păunița – Sângeorz-Băi (laureat național și 
internațional – unic în județul Bistrița-Năsăud);  

- Orchestre populare: Plaiurile Bârgăului – Prundu Bârgăului;   

- Formații de dansuri: Silivașu de Câmpie, Urmeniș, Budești, 
Ocnița, Leșu, Dumitra, Dipșa, Teaca, Dumitrița, Milaș, Cetate, Mărișelu; 
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- Formații de călușari: Călușarii din Dumitrița și Budacu de Sus, 
Călușarii din Salva, Călușarii din Leșu, Călușarii din Telciu, Călușarii din 
Bistrița Bârgăului (dansul Cătanelor Negre);  

- Formația de Trișcași din Leșu, Formația de Trișcași – clasa 
externă din Sângeorz-Băi a Școlii Populare de Arte Bistrița; 

- Grupuri de colindători – Ilva Mare, Lunca Ilvei, Ilva Mică, Măgura 
Ilvei, Prundu Bârgăului, Bistrița Bârgăului, Josenii Bârgăului, Romuli, 
Telciu, Coșbuc, Salva, Bichigiu, Zagra, Rebra, Budacu de Sus, Spermezeu, 
Agrieș – Târlișua, Căianu Mic, Dumitra (Flori Dumitrene), Șanț, Sângeorz-
Băi, Șieu, Șieuț, Monor, Sebiș. 

-   Formații de dansuri maghiare: Matei, Malin, Bistrița. 

-  Formații de Teatru Nescris: Șanț (“Constantin Iugan”), Rodna, 
Tureac. 

- Fanfare sătești: Telciu, Rodna, Țigău, Jeica.  

- Fanfara Forumului Democrat German din Bistrița. 

 

2.1.3. Valorificarea patrimoniului cultural și istoric al 
județului Bistrița-Năsăud  

 

Așa cum am amintit și am expus în rândurile de mai sus, județul 
nostru deține un patrimoniu cultural deosebit, atât în ceea ce privește 
cultura urbană, dar mai ales în ceea ce privește cultura rurală – tradițiile 
și obiceiurile. De asemenea, potențialul istoric al acestui areal este unul 
deosebit, cu multe obiective turistice, monumente, muzee și alte obiective 
deosebite, de interes județean, național și chiar internațional.  

Valorificarea acestui patrimoniul cultural și istoric al județului 
Bistrița-Năsăud este un element esențial, atât pentru cunoașterea și 
promovarea elementelor de cultură și tradiție, cât și pentru conservarea 
și valorificarea în continuare a acestora. 

În acest sens, este esențială adoptarea unor strategii adecvate 
(includerea acestor zone în rutele culturale turistice). Este nevoie de 
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viziune, proiecte și strategii comune la nivel de județ pentru valorificarea 
tuturor acestor elemente. 

Atragerea turiștilor într-un număr cât mai mare, dar mai ales 
educarea copiilor și tinerilor în spiritul tradițiilor și oferirea posibilităților de 
a le vedea, cunoaște și înțelege sunt factori esențiali care contribuie la 
păstrarea, promovarea și valorificarea elementelor patrimoniul cultural și 
istoric al județului Bistrița-Năsăud.  

 

2.2. Prioritățile urmărite în activitatea instituției pe anul 
2020 

 

În decursul anului 2020, principalele obiective de acțiune culturală 
au fost:  

1. afirmarea și promovarea culturii urbane – literatură, teatru cult, 
muzică clasică, dans, artă plastică, artă contemporană, precum 
și 

2. cercetarea și valorificarea culturii rurale – tradiții, obiceiuri, artă 
populară, meșteșuguri, manifestări folclorice, spectacole.  

Proiectele instituționale, cât și „Planul de Activitate”, au fost alcătuite 
în așa fel încât fiecare cetățean al județului Bistrița-Năsăud să aibă 
posibilitatea accesului la formele culturale agreate și să își regăsească 
opțiunile și gusturile culturale în manifestări care să îi aducă satisfacție.  

Activitatea Centrului s-a desfășurat conform „Programului de 
Activități Culturale” aprobat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
(autoritatea tutelară a fiecărei acțiuni). 

Am organizat și oferit publicului larg programe atractive, care au fost 
verificate atât din perspectiva valorii lor culturale (de către experți și 
oameni de specialitate din domeniul culturii), cât și din perspectiva 
gustului public. Din punct de vedere al receptării, putem afirma în mod 
cert succesul de public, cât și realizarea unor obiective remarcabile, pe 
care bistrițenii le-au apreciat în mod deosebit. 

Instrument esențial în aplicarea politicilor publice pe care instituția 
noastră și le asumă, Școala de Arte și Meserii desfășoară programe de 
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învățământ în domeniul educației permanente, teatrului, artelor plastice, 
muzicii, dansului clasic și popular, culturii tradiționale și creației populare, 
păstrând specificul regional și respectând cerințele populației pe care o 
deservește. În cadrul Serviciului Școlii de Arte și Meserii există un personal 
de conducere, angajat prin concurs, având studii superioare de 
specialitate și cel puțin gradul didactic II (personal de specialitate, 
personal didactic din învățământul preuniversitar și universitar, experți din 
țară și din străinătate).  

În cadrul Școlii de Arte și Meserii funcționează clase care se află la 
sediul instituției, cât și clase externe. La sediu funcționează următoarele 
clase: pian, canto, vioară, acordeon, orgă, chitară, teorie și solfegiu, 
instrumente de suflat, balet, dans modern, pictură și actorie. Începând cu 
anul școlar 2014-2015 am demarat clasa de studiu pentru arta fotografică. 
Clasele externe se află la Livezile (dans popular), Salva (cusut, țesut, 
broderie), Sângeorz-Băi (ansamblu de fluiere).  

Principalele obiective ale „Serviciului de Pregătire și Perfecționare 
Artistică” de la „Școala de Arte și Meserii” sunt: 

- Valorificarea, transmiterea și însușirea valorilor morale, 
artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale 
patrimoniului cultural regional, național și universal; 

- Stimularea activității și talentului, prin cultivarea valorilor și 
autenticității creației populare și artei interpretative; 

- Întocmirea și îndeplinirea planului anual de școlarizare în 
funcție de specificul zonal și de cerințele solicitanților; 

- Organizarea activităților de învățământ artistic în domeniile: 
muzică, arte plastice, actorie și însușire a meșteșugurilor și 
instrumentelor tradiționale; 

- Asigurarea participării la proiecte și schimburi culturale 
interjudețene, naționale și internaționale; 

- Organizarea și realizarea altor activități, în conformitate cu 
obiectivele instituției și respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

Din anul școlar 2013-2014, Școala de Arte și Meserii a devenit un 
serviciu cultural și educațional al Centrului Județean pentru Cultură 
Bistrița-Năsăud, subordonat Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. 
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Activitățile și cursurile se desfășoară la sediul Centrului Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud, menționat mai sus. 

Școala de Arte și Meserii a simțit nevoia unei revigorări artistice, o 
reschimbare de plan, un nou start care să determine o anumită  
concurență  cu centrele  private de specialitate, la nivel local și chiar 
județean, prin oferta educațională și prin taxele mai mici, față de cele din 
mediul privat. 

Așadar, începând cu anul școlar 2019-2020, oferta educațională este 
mai vastă și mai diversă pentru toate categoriile de vârstă și pentru toate 
nevoile și așteptările cursanților/ elevilor, având în vedere o analiză la nivel 
județean, printr-o comparație cu mediul privat și oferta educațională a 
acestuia, dar și printr-o analiză a instituțiilor/ serviciilor de profil din țară. 
De exemplu: la disciplina canto (muzică ușoară/ populară/ creștină) s-a 
coborât nivelul categoriei de vârstă: începând cu vârsta de  14 ani +; de 
asemenea, s-a introdus o disciplină nouă în arta vocală, și anume Inițiere 
Vocală (muzică ușoară/ populară) pentru copii (5-13 ani). 

La Arte Vizuale s-a introdus PICTURA pentru ciclul primar și 
gimnazial, iar la Actorie s-a mai introdus o ramură - Inițiere în Artele 
Actorului, pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani. 

Se păstrează cele două extensii ale Școlii de Arte, la Sângeorz Băi – 
Ansamblul de fluiere și la Salva – Arta tradițională. 

Școala de Arte și Meserii inițiază și desfășoară activitatea de instruire 
artistică și modelare a tinerelor talente în toate domeniile artelor culte și 
tradiționale (muzică vocală și instrumentală, arte plastice și coregrafie, 
arte teatrale, meșteșuguri tradiționale, etc.), urmărind cu consecvență: 

a) păstrarea, prin includerea în proiectele și programele de 
școlarizare, a specificului zonal și a cerințelor populației pe care o 
deservește, în funcție de solicitări; 

b) stimularea creativității și talentului elevilor/cursanților prin 
metode științifice; 

c) învățarea și promovarea meșteșugurilor și îndeletnicirilor 
tradiționale; 

d) cultivarea valorilor și autenticității artei interpretative  
neprofesioniste în toate genurile. 

Școala de Arte și Meserii Bistrița colaborează cu instituții de 
specialitate, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept 
public sau privat, precum și cu persoane fizice, indiferent de sex, vârstă, 
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religie, în vederea pregătirii diferitelor categorii de populație prin 
programul propriu de activitate. 

Școala de Arte și Meserii urmărește dezvoltarea schimburilor 
culturale și educaționale pe plan local, județean, interjudețean, național și 
internațional. Așadar, din acest an școlar, Școala de Arte și Meserii are 
semnate trei Parteneriate de colaborare cu: Grădinița Academia 
Ștrumfilor, Grădinița Dumbrava Minunată și Liceul de Muzică „Tudor 
Jarda” Bistrița, unde s-au desfășurat deja primele evenimente culturale în 
luna decembrie 2019, iar cu grădinița Strumfilor s-a încheiat și un contract 
în care sunt incluse și abonamentele anuale ale copiilor care studiază 
cursurile de balet sub îndrumarea doamnei prof. Cochisă Gabriela, cu 
sediul de desfășurare str. Matei Eminescu, nr. 26, Bistrița; unele proiecte 
de parteneriat sunt în dezbatere și urmează a fi aprobate.  

Școala de Arte și Meserii organizează și desfășoară activități cultural-
artistice în afara procesului de învățământ (spectacole, expoziții, tabere 
de creație, schimburi culturale, etc.), oferă diverse servicii culturale pentru 
satisfacerea nevoilor culturale în scopul creșterii gradului de acces și de 
participare a cetățenilor la viața culturală și petrecerea în mod plăcut și 
util a timpului liber, promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice 
zonei prin participări la diferite proiecte culturale, susține, prin instruire și 
promovare, tinerele talente din rândul propriilor cursanți, în primul 
semestru având primele rezultate la diverse concursuri de specialitate în 
domeniul muzicii populare și a muzicii ușoare. 

În anul școlar 2019-2020 s-a majorat și taxa de școlarizare care este 
direct proporțională în raport cu interesul și cerințele cursanților, cu 
optimizarea condițiilor de lucru și de studiu individual/colectiv, cu noua 
ofertă educațională și cu studiul de piață al acestui tip de instituții, cu rol 
și de autofinanțare, dar care este mult mai mică spre deosebire de 
centrele private locale/județene. Nivelul taxelor aplicate s-au păstrat și în 
anul școlar 2020 – 2021. 

Acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea imaginii școlii: 
• parteneriate cu operatori din mass-media locală;  
• promovarea evenimentelor artistice pe site-ul www.cjcbn.ro, 

pe site-ul școlii și pe pagina de Facebook.  
Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari: 
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• în anul școlar 2020-2021 am implementat un sistem informatic 
de evidență a cursanților, sistem care ne permite să efectuăm 
diverse statistici și măsurători pentru orice criteriu de referință 
(categorii de vârstă, situația taxelor școlare); 

• pentru înscrierea în anul școlar 2020 – 2021 s-a dezvoltat un 
sistem pentru depunerea cererilor online. 

Grupurile țintă ale activităților școlii: 
• beneficiarul este persoană dornică de a studia în domeniul 

artistic, fie pentru dezvoltare personală, fie pentru accederea către nivele 
mai ridicate de învățământ specializat artistic; 

• publicul țintă căruia ne adresăm e format din cursanții școlii, 
elevi ai școlilor/liceelor din județul Bistrița-Năsăud și întregii comunității 
bistrițene.  

Evoluția profesională a școlii și propuneri privind îmbunătățirea 
acesteia: 

• în ultimii ani s-a constat o stagnare din punct de vedere 
administrativ și cultural în cadrul școlii, anul 2019-2020 încercând să 
devină un nou start, o nouă reinterpretare a acesteia, prin oferta 
educațională dinamică și personalul didactic majoritar nou; 

• în anul școlar 2020-2021 au fost încheiate noi parteneriate cu 
grădinițe și școli, dar și cu alte instituții de profil, concerte, care vin să 
valorifice întregul potențial al școlii, atât ca resursă umană, cât și ca bază 
materială; 

• pentru următorul an școlar, 2020-2021, propun dezvoltarea 
unor extensii în orașele, comunele și satele din județ pentru un acces mai 
ușor al beneficiarilor din zonă la această educație complementară, dar și 
pentru un câștig al ambelor părți, atât educațional, cât și financiar. 

 
Cinematograful DACIA din Bistrița a funcționat timp de mai multe 

decenii în clădirea de pe Bulevardul Decebal, construită în a doua jumătate 
a anilor ’70. Însă, în ultimii ani, datorită stării avansate de degradare, 
bistrițenii nu s-au mai putut bucura de facilitățile pe care acesta le oferea. 

Începând din anul 2015, clădirea fostului Cinematograf DACIA a 
intrat într-un proces de reabilitare și modernizare printr-un proiect propus 
și finanțat de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. Astfel s-a creat noul 
Centru Cultural DACIA Bistrița, adus la standarde europene și întrunind 
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cele mai bune condiții de funcționare și confort, iar cele trei săli de 
cinematograf au fost reorganizate și modernizate, destinația lor fiind 
parțial schimbată în sală multifuncțională de spectacole, sală de cinema și 
sală de conferințe. 

Pornită ca o prioritate integrantă în ansamblul de direcții spre care 
ne-am concentrat activitatea, lansarea Centrului Cultural ”Dacia” s-a 
transformat într-o direcție nouă și deosebit de importantă prin care 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud își aplică în societate 
politicile sale culturale și publice. Prezența acestei noi instituții culturale 
ne-a permis implicarea mai serioasă într-un domeniu în care, în anii 
anteriori, prezența noastră a fost oarecum discretă. Beneficiem din plin de 
noile oportunități oferite de sala de cinematograf „Adrian Pintea”, 
construită conform ultimelor noutăți în domeniu. Ne-am implicat în 
distribuția de filme, stabilind în acest sens parteneriate solide cu principalii 
furnizori de astfel de servicii.  

Sala „Valeria Peter Predescu” ne oferă posibilitatea organizării de 
spectacole diverse, evenimente culturale deosebite care să acopere o 
gamă variată de domenii artistice.  

De asemenea, sala mare a Complexului Cultural ”Dacia” a găzduit și 
spectacole de cultură urbană. Transformat în casă primitoare pentru 
Ansamblul Profesionist ”Dor Românesc” al Centrului Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud, noua locație oferă acestui prestigios colectiv săli 
de repetiție, dar și o scenă permanentă de etalare a calităților 
interpretative și a măiestriei interpretării folclorice naționale.   

Acestea fiind spuse, putem conchide că noul centru cultural aflat în 
administrarea instituției noastre, deși se află doar la început de drum, se 
constituie deja într-un instrument prețios de promovare a valorilor 
culturale la nivelul întregului județ. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Dor Românesc” s-a înființat în anul 
1996, fiind un colectiv valoros ce vine în fața marelui public nu numai cu 
spectacole folclorice, ci și cu spectacole de muzică de café concert, 
romanțe, muzică de petrecere și melodii de neuitat. 

De-a lungul timpului, Ansamblul Artistic Profesionist ”Dor 
Românesc” a participat la importante festivalul naționale și internaționale 
de folclor, precum: Festivalul ”Cerbul de Aur” – Brașov; Festivalul ”Mamaia 
Folclor” – Mamaia, Festivalul Național de Interpretare a Romanței 
”Crizantema de Aur” – Târgoviște, Festivalul de Folclor ”Callatis” – 
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Mangalia, Festivalul Național de Folclor ”Ioana Radu” – Craiova, Festivalul 
Național de Folclor ”Maria Tănase” – Craiova, Festivalul Național de Folclor 
”Maria Lătărețu” – Târgu-Jiu, Festivalul Național de Folclor ”Valeria Peter 
Predescu” – Bistrița, Festivalul Național de Folclor ”Pană de Păun” – 
Bistrița, Festivalul Național de Folclor ”De Ispas la Năsăud” – Năsăud.  

Totodată, în Anul Centenarului Marii Uniri – 2018, Ansamblul Artistic 
Profesionist ”Dor Românesc” a participat la numeroase evenimente 
culturale naționale și internaționale, evoluând în fața a mii de români din 
Anglia (Londra), Italia (Milano), Israel (Ierusalim și Tel Aviv), Franța 
(Besancon), Republica Moldova (Glodeni), Serbia, etc. 

De asemenea, ansamblul are participări importante la emisiuni 
regionale și naționale de folclor.  

În prezent, Ansamblul Artistic Profesionist ”Dor Românesc” are în 
componență orchestra profesionistă, soliști vocali și corpul de balet. 

O altă prioritate pe care am urmărit-o pe parcursul întregii activități 
desfășurate de instituția noastră în decursul anului recent încheiat a fost 
stabilirea unor relații cât mai bune cu alte instituții de cultură sau 
organizații culturale care se adresează aceleași comunități. 
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2.3 Lista principalelor activități desfășurate de Centrul 
Județean pentru Cultură pe parcursul anului 2020  

 
Miercuri 8 ianuarie 2020 – ora 19:00 – Sinagoga Bistrița: 11 

decembrie 2019 – 19 ianuarie 2019 – Luna Ianuarie, Luna Eminescu - 
Luna Culturii Naționale – Recital de Muzică Românească 

 

Organizatori: CONSILIUL JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN pentru CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
ACADEMIA DE MUZICĂ „GHEORGHE 
DIMA” CLUJ-NAPOCA 
în parteneriat cu 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
 
În program: 
Valentin Timaru: Tuba Mirum, in 
memoriam Tiberiu Bodor 
Cvartetul de tromboane și tubă  
al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca 
prof. univ. dr. Mircea Neamț - conducerea 
muzicală 
asist. univ. dr. Leonard Neamț 
Melinda Vereș - anul II 
Mstislav Tihoneac - tubă - anul I 
Gheorghe Dima: Curcile 
Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Tiberiu Brediceanu: Floricică de pe apă 
Tamara Lazăr 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
George Enescu: Aux demoiselles... 
din Șapte cântece pe versuri de Clément 
Marot, op.15, nr. 3 
Antonia Motora 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
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la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Tiberiu Brediceanu: Pe sub flori 
Crina Cristurean 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Tiberiu Brediceanu: Taci mireasă 
Karina Mitrana 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Achim Stoia: Când treci bade pe la noi 
Antonia Motora 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Nicolae Teodoreanu: Zilele nu se întorc 
niciodată 
Tamara Lazăr 
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Eduard Caudella: Ochii albaștri-s drăgălași 
Crina Cristurean        
Clasa prof. dr. Daniela Neamț-Gilovan 
la pian: prof. dr. Meda Nemeti 
Constantin Rîpă: Hypermusica pentru 
cvartet de tromboane și percuție 
Cvartetul de tromboane și tubă al 
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”  
prof. univ. dr. Mircea Neamț - conducerea 
muzicală 
asist. univ. dr. Leonard Neamț 
Melinda Vereș - anul II 
Mstislav Tihoneac - tubă - anul I 
Ansamblul de percuție 
al Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca 
lect. univ. dr. Emil Simion - conducerea 
muzicală 
Miruna Davidoaie - master II 
Anton Vîntur - master I 
Andrei Simion - anul I 
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Joi, 9 ianuarie 2020, ora 19:00 – Sinagoga Bistrița – Concert de Jazz 
  

 

Organizatori: 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN pentru CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
în parteneriat cu 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
 
Iulian Nicolau - percuție  
Albert Tajti - pian 
Pedro Negrescu - contrabass  
Oana Mureșan - voce 

 
Vineri, 24 ianuarie 2020, ora 19:00 – Centrul Cultura „Dacia” – Concert   
Extraordinar Noua Orchestră Transilvană 

 

 

Organizatori: 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
 
Dirijor: Romeo Rîmbu 
Soliști: Daniela Păcurar - soprană 
            Cosmin Ifrim - tenor 
În program:  
Arii din opere celebre și lucrări de mare 
popularitate 
din creația lui Johann, Josef și Eduard 
Strauss. 
Johann Strauss - Uvertura la opereta 
Liliacul 
Johann Strauss - Pizzicato Polka  
Johann Strauss - Polka La vânãtoare  



CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Pagina | 21  
 

Giuseppe Verdi - Rigoletto, aria La donna 
e mobile - Cosmin Ifrim 
Frederick Loewe - My fair lady, I could 
have danced all night - Daniela Păcurar  
Johann Strauss - Marș egiptean  
Johann Strauss - Polka Tic-Tac 
Johann Strauss - Carmen, Habanera - 
Daniela Păcurar 
Ernesto De Curtis -Torna a Surriento - 
Cosmin Ifrim 
Johann Strauss - Vals imperial 
Emerich Kalman - Opereta Prințesa 
ceardașului, aria Heia in den Bergen - 
Daniela Păcurar 
Giacomo Puccini - Turandot, aria Nessun 
dorma - Cosmin Ifrim 
Romeo Rîmbu - Vals fluierat 
Paul Lincke - Marșul Berliner Luft  
Johann Strauss - Marșul Radetzky  
Giuseppe Verdi - La Traviata, duet Brindisi, 
Daniela Păcurar, Cosmin Ifrim 

 
Joi, 23 ianuarie 2020, ora 18:00 – Centrul Cultura „Dacia” – Spectacol 
omagial dedicat Unirii Principatelor Române – Hai să dăm mână cu mână 
 

 

Organizatori: 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
 
Conducerea muzicală: Anghel Urs 
Coregraf: Adrian Pașcu 
Regia artistică: Matilda Pascal Cojocărița 
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Marți, 28 ianuarie 2020, ora 18:00 – Sinagoga Bistrița – Concert  
extraordinar dedicat Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor 
Holocaustului 

 

Organizatori: 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
COMUNITATEA EVREILOR BISTRIȚA 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
 
Dana Păcuraru - soprană 
Claudiu Hontilă - vioară 
Meda Nemeti - pian 
Eugen Raita - tenor 
Cristian Lepădatu - pian 
 

 
 

Miercuri, 29 ianuarie 2020, ora 18:00 – Galeria Arcade 24  - Expoziția de 
pictură „LABIRINT” a artistului Ștefan Pelmuș 

 

 

Organizatori: 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI 
BISTRIȚA 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
 
Curaror: Oliv Mircea 
A prezentat: Oliv Mircea, critic de artă / 
Ion Mureșan, poet 
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Joi, 20 februarie 2020, ora 18:00 – Centrul Cultural Dacia – Spectacol 
extraordinar „De Dragoste, De Dor, De Cătănie” 

 

 

Organizatori: 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
Ansamblul Artistic Profesionist DOR 
ROMÂNESC 
Soliști:  
Alexandru Pugna, Domnica Dologa, Mirela 
Petruș,  
Anuța Motofelia, Nicu Cioancă, Cristina 
Retegan, Ioachim Spân,  
Anamaria Marti, Oana Matei, Vlăduț 
Sărmaș, Lenuța Purja,  
Bogdan Berbecar, Veronica Bălan, Dorin 
Rus. 
Centrul Cultural Dacia 
Dirijor: Anghel Urs 
Regia artistică: Matilda Pascal Cojocărița și 
Anamaria Marti 
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Duminică, 8 martie 2020, ora 16:00 – Căminul Cultural din Bistrița 
Bârgăului – Pentr-un zâmbet de femeie! 

 

Organizatori: 
Asociația Culturală Folclorică "Țapinarii" 
Primăria Comunei Bistrița Bârgăului 
Cu Sprijinul 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud 
Centrului Județean Pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
 
În program: 
Muzică clasică: 
Cristina Bălan (soprană) 
Eugen Raita (tenor) 
Cristian Lepădatu (pian)  
Corul Mănăstirii Ortodoxe Nașterea Maicii 
Domnului - Piatra Fântânele 
Grupul vocal de muzică tradițională al  
Liceului de Muzică "Tudor Jarda" - Bistrița 
           Soliști:  
Silviu Avram, Larisa Ștefania, Cristian 
Moldovan, Nicoleta Dornean,  
Bianca Gâvan, Marius Palage, Ioana 
Măgherușan, Adriana Petrehuș, 
Andreea Spânu, Roberta Cosmina 
Rebrișorean. 
(coordonator prof. Cristina Bălan)  
Grupul vocal bărbătesc "Bârgăul"  
Invitați în recital: Mariana Condrea, 
Cristina Belei, Andreea Pavelean, Florina 
Bălan, Ligia Curtean, Maria Vrășmaș 
Ancuța Galben 
Coordonator:  
Florin Flămând 
Prezintă șef serviciu Emilia Ometiță 
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Miercuri, 12 februarie 2020, ora 18:00 – Galerie Burg 32 für internationale 
Kunst - Kreishauses Kassel, Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel, 
Germany - Pictura contemporană românească – Zeitgenössische 
rumänische malerei 

 

 
 

 
 

 

Organizatori: 
Galerie Burg 32 für internationale Kunst 
în colaborare cu 
Mecklenburgische Seenplatte 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN pentru CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Au expus: 
Eugen Alupopanu, Dan Badea, Mirko 
Beutler, Dragoș Burlacu, Oana Coșug, 
Marius Crăiță-Mândră, Gabriela Cristu, 
Marta Deleanu, Cristian Diaconescu, Ines 
Diederich, Viora Dinu, Boris Duhm, Dr. 
Dorothea Fleiss, Klaus Dieter Gehring, 
Maria Gliga, Vered Gour, Daniela Grapă, 
Natalia Gușanu, Radu Hangan, Anca 
Irinciuc, Ilka Leukefeld, Nina-Corina 
Luchianțeva, Alexandru Lupșe, Marcel 
Lupșe, Diana Manole, Aurel Marian, Ion 
Mihalache, Adina Mocanu, Mariana 
Moldovan, Sever Moldovan, Cristina 
Nedelea, Maurice Mircea Novac, Bogdan 
Pelmuș, Tia Peltz, Maria Plop, Maria Pop-
Timaru, Flora Răducan, Vasile Rață, Rico, 
Ramon Sadîc, Justinian Scărlătescu, 
Marcel Scutaru, Alexandru Șerban, Oana 
Sfetcu, Lippold von Steimker, Cristian 
Târnovan, Paul Târziu, Vasile Tolan, 
Virginia Toma, Dorel Topan, Chen Qing, 
Francisca Răuț, Alexei Vidrasco, Marion 
Walther, Wu Yan, Yang Yang, Meike 
Zhang, Zu Ping Zhang 
Kurator: Boris Duhm 
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Marți, 25 februarie 2020, ora 19:00 – Sinagoga Bistrița – Concert Cameral 
Extraordinar BEETHOVEN 250 

 
 
 
 

Organizatori: 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA 
CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL 
„GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
în colaborare cu: 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
 
MIHAI UNGURENU - pian 
CRISTIAN FLOREA - violoncel 
 
În program: 
Sonata nr. 1 în Fa Major 
Sonata nr. 5 în Re Major 
Sonata nr. 3 în La major 
 

Joi 20 februarie 2020, ora 13:00 – Sala de Ședințe a Palatului 
Administrativ Bistrița-Năsăud – Evenimentul „Dezrobirea romilor“ 

 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
în colaborare cu 
INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA“ - 
FILIALA BISTRIȚA-NÃSÃUD 
 
Dezbatere cu Tema: 
„Stima de Sine prin asumare etnică“ 
susținută de Rudy Moca - actor și regizor, 
realizator de emisiuni culturale și 
educative la Radio Târgu-Mureș, 
activist în domeniul Culturii, Educației și 
Civismului 
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Miercuri, 11 martie 2020, ora 19:00 – Sinagoga Bistrița – Concert 
Extraordinar de Muzică și Poezie Dedicat Sărbătorii Purim 

 

 
 
 
 
 
 

Organizatori:  
COMUNITATEA EVREILOR BISTRIȚA 
SOCIETATEA DE CONCERTE BISTRIȚA 
în parteneriat cu 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Daniela Păcuraru - soprană Laureată a 
Concursului Internațional „Hariclea 
Darclée” și a Concursului „Puccini”, Lucca, 
Italia 
Elena Ivanca - actriță Teatrul Național 
Cluj-Napoca  
Meda Nemeti - pian Opera Națională 
Română Cluj-Napoca 
Claudiu Hontilă - vioară Filarmonica 
„Transilvania”  
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Duminică, 15 martie 2020, ora 19:00 –  Centrul Cultural „Dacia” – Concert 
Extraordinar „Martie, de dragoste” Noua Orchestră Transilvană 

 

 
 
 
 
 
 

Organizatori: 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Dirijor: Romeo Rîmbu 
Solist: Claudiu Hontilă 
 
În program: 
muzică din filme celebre: 
 
M. Glinka - Ruslan și Ludmila 
J. Brahms - Simfonia a III-a partea a III-a 
„Vă place Brahms” 
G. Bizet - Carmen - Suita 1: Aragonaise, 
Les Toreadors 
R. Rodgers - Suita Sunetul muzicii - 
Remembering Beatles 
E. Elgar - Salut d'amour 
V. Monti - Csardas 
Satchmo - Louis Armstrong 
J. Horner - Titanic 
Strommen - Salute to the Cinema 
J. Williams - Schindler List 
Vladimir Cosma - Marele blond 
H. Zimmer - Gladiator 
J. Williams - Superman March 
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13 – 23 iulie 2020  –  Pasul Tihuța - ȘCOALA DE LA BISTRIȚA – Ediția a 
VI-a - SIMPOZION NAȚIONAL DE PICTURĂ – Seria I 

 
 
 
 
 
 

Organizatori: 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURA 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
Au participat: 
Eugen Alupopanu 
Maria Gliga 
Daniela Grapă  
Aurel Marian  
Adina Mocanu  
Mariana Moldovan  
Sever Moldovan  
Maurice Mircea Novac  
Mihai Percă 
Vasile Rață  
Vasile Tolan 
Coordonator: Marcel Lupșe 
 

25 iulie 2020  –  Complexul Muzeal Județean – Festivalul Național Concurs 
de Folclor "Saveta Bogdan" Ediția a II-a 
 

 

Organizatori 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Prin Centrul Județean pentru Cultură 
Bistrița-Năsăud 
și Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud 
În parteneriat cu 
Asociația Națională pentru Promovarea 
Talentului Românesc 
și Emisiunea Distrează-te, Române! - 
Favorit TV 
 
Cu participarea: Ansamblului Profesionist 
"Dor Românesc", Director de Festival: 
Ionica Voiculețu Brumăraș 
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25 iulie – 3 august 2020  –  Pasul Tihuța - ȘCOALA DE LA BISTRIȚA – 
Ediția a VI-a - SIMPOZION NAȚIONAL DE PICTURĂ – Seria II 
 

 

Organizatori 
CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD 
CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ 
BISTRIȚA-NĂSĂUD 
 
Participă: 
Dan Badea 
Dragoș Burlacu 
Oana Coșug 
Doina Moisescu Herivan 
Alexandru Isac 
Eusebiu Josan 
Georgiana Manea Josan 
Adrian Macovei 
Cristina Macovei 
Dumitru Macovei 
Marinela Măntescu-Isac 
Marius Crăiță-Mândră 
Bogdan Pelmuș 
Elena Pelmuș 
Magda Pelmuș 
Ștefan Pelmuș 
Alexandru Rusu 
Alexandru Șerban 
Maria Pop Timaru 
Corneliu Vasilescu 
Coordonator: Marcel Lupșe 
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Luni, 7 septembrie 2020, ora 19:00  –  Complex Muzeal Bistrița-Năsăud – 
Deschiderea stagiunii muzicale permanente-camerale și simfonice 2020-
2021 
 

 

Organizatori 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
 
Grupul SONORO 

 
Marți, 8 septembrie 2020, ora 19:00  –  Complex Muzeal Bistrița-Năsăud 
– Recitalul Vocal-Instrumental Dedicat Sărbătorii Nașterii Maicii Domnului 
 

 

Organizatori 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
Protopopiatul Ortodox Român Bistrița 
 
A interpretat 
FLORIN VLAD  
Ștefan Von Korch 
Gașpar Vereș 
 
A prezentat: Ana-Maria Vlad Ardelean 
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Luni, 14 septembrie 2020, ora 18:00  –  Complex Muzeal Bistrița-Năsăud 
– Expoziția „Precum în Cer, așa și pe Pământ” 
 

 

Organizatori: 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud 
Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud 
 
Au expus: Eugen Alupopanu, Miruna 
Budișteanu, Mihai Chiuaru, Gabriela Culic, 
Vioara Dinu, Miron Duca, Marcel Lupșe, 
Liviu Nedelcu, Alexandru Păsat, Ștefan 
Pelmuș, Mircea Roman, Gheorghe 
Zărnescu 
 
A prezentat: Pr. conf. univ. dr. Ioan Bizău 

 
Marți, 22 septembrie 2020, ora 18:00  –  Complex Muzeal Bistrița-Năsăud 
– Serată Muzicală Lirică 
 

 

Organizatori: 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Centrul 
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud și 
Complexul Muzeal Județean Bistrița-
Năsăud. 
Au participat: 
Lorena Puican, Sara Mihali, Alexandra 
Coșbuc, Andrei Manea, Aurelian Filip, Titus 
Pop, Anton-Bronislaw Babiaș, acompaniați 
la pian de asist. univ. dr. Lelia 
Serafinceanu. Concepția artistică, precum 
și întreaga coordonare a proiectului îi 
aparține dirijorului Cristian Sandu, 
conferențiar univ. dr. la Academia 
Națională de Muzică „Gheorghe Dima 
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Miercuri, 14 octombrie 2020, ora 18:00  –  Muzeul Național al Literaturii 
Române –  Expoziție Marcel Lupșe - Descânt 
 

 

Organizatori: 
Primăria Capitalei 
Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, 
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud. 
 
Expoziția a fost deschisă spre vizitare în 
perioada 14 octombrie – 6 noiembrie 
2020, de luni până vineri, în intervalul orar 
10:00 – 18:00 

 
 

2.4. Alte proiecte importante  
 

PUBLICAȚIA „INFINITEZIMAL”  

Miza editorială a publicației Infinitezimal este sincretismul dintre text 
și grafie, la dimensiuni de pagină foarte mari (ca revers poetic la sugestia 
conținută în titlu), din hârtie de ziar, ca o replică în spirit mai degrabă 
modernist la soluțiile tabloid-minimale din presă culturală de nouă 
generație. 

Tocmai acest format inedit, dar și calitatea propriu-zisă a sumarului 
redacțional asigură acestei prezențe editoriale o identitate și 
dimensionează evenimentul cultural la proporțiile de adevăr și de emulație 
intelectuală pentru publicul de arte de la noi. De altfel, mijloacele 
jurnalistice noi, tipul de comentariu mereu din perspectiva interdisciplinară 
vizează un public de mai largă cuprindere decât cel alocat de publicațiile 
tradiționale de cultură, adresându-se nu doar cititorilor de formație 
umanistă, dar și celor de instrucție „reală”, tehnică etc., aceștia din urmă 
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constituind, de altfel, corpul consistent de „cumpărători” de artă și de 
pasionați ai fenomenului artistic. 

Colaboratorii externi ai publicației sunt personalități de incontestabil 
prestigiu intelectual și profesional (artistic, analitic etc.) din România și din 
străinătate. Prin însăși compoziția redacțională, publicația are doi poli, 
Bistrița și București, acest fapt presupunând o relativizare în sens pozitiv 
a conceptului de provincie printr-o conjugare continuă a elementului de 
specificitate locală cu evenimentele culturale ale metropolei. 

Una dintre motivațiile principale ale acestui proiect editorial este 
tocmai câștigarea categoriilor „în așteptare” de public cultural, acel public 
pentru care discursul excesiv analitic și jurnalismul cultural românesc a 
devenit de mult insuficient sau, dimpotrivă, prea ermetic și prea 
specializat. Tocmai de aceea, sumarul publicației, deși unitar și de strictă 
selectivitate a valorilor puse în joc, mizează și pe un efect eclectic care 
pune într-o lumină cu totul neașteptată rubrici aparent străine domeniului 
artelor, cum ar fi cele de matematică, de antropologie, de urbanism sau 
de economie politică.  

Rezultate așteptate și impactul proiectului: 

1. Cunoașterea și promovarea celor mai valoroase creații 
contemporane din domeniul artei românești (literatura, muzică, film, arte 
vizuale, antropologie, filosofie); 

2. Sporirea dialogului cultural în plan național între centrele culturale 
și limesul acestora; 

3. Creșterea gradului de cunoaștere și comunicare între oamenii 
culturii naționale și contemporanii lor din cultura europeană și universală 
prin traduceri și dialog; în acest sens, publicația Infinitezimal să continue 
seria de numere bilingve în parteneriat cu institutele culturale străine la 
București; 

4. Aceste obiective pot fi cuantificate prin anchete pe care revista 
Infintezimal și le propune pentru finalul celui de-al doilea an de apariție, 
anchete care vor anticipa instituirea unor Premii ale revistei în anii 
următori; 
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5. Grupurile-țintă le reprezintă grupurile de intelectuali creativi din 
cultură, intelectualite de formație tehnică (medici, ingineri, funcționari, 
oameni de știință), intelectualitate umanista din domeniul învățământului 
gimnazial si liceal. 

Promovarea și sustenabilitatea proiectului: 

Aspectul material al publicației este din capul locului impresionant. 
Spațiul de expresie editorială este mare, spectaculos și invită la o 
participare a cititorului mai degrabă în sensul declanșării unui șoc 
emoțional. 

Site-ul (http://infinitezimal.ro/) și pagina de Facebook ale 
Infinitezimalului stimulează și ele încă o dată cititorul să caute ediția 
printată – ca miza prioritară a conceptului de „jurnalism poetic” pe care 
Infinitezimal îl inițiază. 

Fiecare număr este lansat îndeobște de 2 sau de 3 ori în spații 
culturale de mare vizibilitate, cum sunt festivalurile de literatură, de 
teatru, galerii de artă, muzee. 

Distribuția prin rețelele de librării Humanitas, Cărturești și Librarium 
asigură o răspândire echilibrată în teritoriul național în marile orașe.  

Revista este de asemenea prezentă și la toate târgurile de carte din 
București. 

Interesul manifest al cititorilor care află de existența revistei pe căi 
online ne impune găsirea unor soluții de distribuție fizică a ei și in orașe 
mai mici și în străinătate. Avem în plan și conceperea unui sistem de 
abonamente. 

Revista este prezentată în acțiunile specifice ale Centrului Județean 
pentru Cultură Bistrița-Năsăud și distribuită tuturor instituțiilor similare din 
România. 

 

 

 

 



CENTRUL JUDEȚEAN PENTRU CULTURĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2020 

Pagina | 36  
 

PARCUL DE SCULPTURI 

Sumarul proiectului cultural: Zona Bistriței se bucură de o 
îndelungată tradiție de sculptură în diverse materiale, de la zona artei 
tradiționale până la zona artei contemporane – Centrul Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud fiind și susținătorul unui muzeu de profil de mare 
succes, Muzeul de Artă Comparată de la Sângeorz-Băi. Cu toate acestea, 
orașul nu se bucură de un spațiu dedicat artei contemporane sculpturale, 
proiectul propunându-și să ofere un spațiu de expunere în care cetățenii 
orașului să se simtă liberi și incitați. Alegerea granitului și andezitului ca 
materiale ale sculpturilor nu este una aleatorie: datorită costurilor mari ale 
materialelor, precum și dificultăților de transport și expunere, artiștii 
români contemporani nu au ocazia de multe ori să lucreze cu aceste 
materiale. Pe de altă parte, aceste materiale vor conferi o longevitate și 
rezistență mărita a lucrărilor la intemperiile naturale, cât și poluării urbane. 

Proiectul își propune să aducă împreună artiști cu o experiență vastă 
și artiști aflați la început de drum – proiectul devenind astfel o platformă 
de învățare pentru tinerii sculptori. 

Proiectul este unul interactiv: publicul va fi invitat să participe la 
crearea lucrărilor de artă de-a lungul celor 30 de zile de lucru în aer liber 
– sculptorul le va explica o tehnică simplă (și fără riscuri mari de rănire) 
de prelucrare a materialului, permițându-le să exerseze această tehnică în 
lucrarea sa. Astfel, la finalul proiectului, bistrițenii vor avea un parc cu 
lucrări la care ei înșiși au contribuit într-un mod ludic. 

De asemenea, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Bistrița-Năsăud, 
vor fi invitate grupuri de elevi și liceeni să participe la ateliere ad-hoc, în 
cadrul programului ”Școala Altfel”. 

Proiectul „Parcul de sculpturi” a fost lansat în anul 2015, având un 
real succes în rândul artiștilor plastici. Proiectul a debutat cu lucrările 
sculptorilor: Laurențiu Mogoșanu - "Binecuvântare"  Titi Ceară - "Acrobat", 
Mircea Roman - "Piramida umblătoare", Alexandru Papuc - "Memoria 
apei", Caius Rotaru - "Autoportret", iar în procesul lor de creație au fost 
ajutați de cioplitorul Marpozan Ilie.  

În anul 2016, proiectul a continuat seria de ateliere în spațiu public 
începută în august-noiembrie 2015 în Parcul ”Grigore Bălan” din centrul 
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orașului Bistrița, creând în granit și andezit lucrări abstracte și figurative. 
Proiectul a fost un work-in-progress, publicul larg având ocazia să vadă și 
să participe la întreg procesul de creație. De aceasta data, șase sculptori 
consacrați și debutanți - Marian Zidaru, Alexandru Păsat, Victoria Zidaru, 
Gheorghe Zărnescu, Mocanu Mircea, alături de cioplitorul în piatră 
Marpozan Ilie, participant si anul anterior. Lucrările realizate au fost: 
Zidaru Marian - "Trupul cerului", Zidaru Victoria - "Aripa", Zărnescu 
Gheorghe - "Dany Madlen", Mocanu Mircea - "Somnul", Alexandru Pasat 
- "Somnul ".  

În perioada mai - septembrie 2017, acest proiect a fost completat 
cu cinci noi lucrări care vor fi cuprinse în primul parc de sculptură 
contemporană din România, început în 2015, cu alte lucrări semnate de: 
Darie Dup, Reca Dup, Gheorghe Tănase, Lucian Popa, Ionel Tănase. 

Proiectul s-a desfășurat pe parcursul a mai multor luni începând din 
luna martie a anului 2017 și continuând până în noiembrie a aceluiași an 
și a cuprins diverse etape de lucru: 

Pregătire proiect :  

- definitivare detalii logistice - Selectarea materialelor care vor face 
baza lucrărilor (granit și andezit); 

- identificarea de către artiști a formelor și realizarea unor machete 
a lucrărilor care vor fi realizate; 

- achiziționare și transport materiale (andezit);  

- amenajare spațiu de lucru; 

- achiziționarea materialelor consumabile folosite in procesul de 
lucru (discuri de finisaj, pietre de șlefuit, etc.).  

Implementare proiect:  

- desfășurare work-in-progress sculptură în parc; 

- artiștii invită tineri pasionați pentru a participa la realizarea 
sculpturilor;  

- organizare eveniment public pentru prezentarea operelor de 
sculptură realizate.  
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Monitorizarea proiectului de către coordonator și public specializat.  

Evaluarea proiectului și feedback din partea publicului. 

Metodele de promovare și vizibilitate ale acestui proiect cultural au 
fost: 

Parteneriate media: 

- reviste culturale: Observatorul Cultural; 

- publicații tipărite de interes comun, locale și naționale (Mesagerul, 
Răsunetul, Formula As, etc.); 

- online (Bistrițeanul.ro; timponline.ro); 

- radio (Radio Transilvania, Radio România Cultural); 

Materiale de promovare: 

- afișe; 

- promovare directă în școlile și liceele din Bistrița; 

- relatări în presa scrisă sau online. 

 

„POEZIA E LA BISTRIȚA” 

Festivalul a fost lansat în anul 2009, la momentul respectiv sub 
forma de festival național, Festivalul de Poezie și Muzică de Cameră fiind 
unul dintre foarte puținele evenimente de anvergură dedicate poeziei 
contemporane românești și muzicii în același timp. Începând cu ediția a 
V-a, în 2013, festivalul a dobândit o anvergură internațională, dezvoltată 
în cadrul edițiilor din anii următori prin prezența unor importanți poeți și 
muzicieni venind din țări precum SUA, Norvegia, Ungaria, Republica 
Moldova, Germania, Irlanda, Macedonia, Israel, Belgia, Slovenia și Spania. 

Au participat așadar poeți dintre cei mai importanți în România (Ioan 
Es Pop, Ioan Mureșan, Ștefan Manasia, Radu Vancu, Claudiu Komartin) 
până la poeți mai tineri (Alexandra Turcu, Alexandru Văsieș, etc.). 

Muzica a fost reprezentată de asemeni de oameni de mare valoare: 
Răzvan Suma, Lucian Ban, Noua Orchestră Transilvană, Ștefan Horvath, 
Matei Ioachimescu. 
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În urma succesului edițiilor anterioare, proiectul a atins o amploare 
națională, fiind considerat platforma cea mai importantă de lansare ale 
tinerilor artiști. Continuitatea includerii artiștilor străini va reprezenta un 
început în dezvoltarea firească a acestui eveniment, către un proiect 
intercultural de nivel mondial. Festivalul încurajează colaborările dintre 
artiștii români și străini, propunându-și să îi aducă împreună într-un cadru 
profesionist și interactiv, astfel încât noi proiecte de colaborare să poată 
fi inițiate pentru o mai buna circulație internațională a artiștilor români și 
a produselor culturale românești. Ca format, festivalul este unic în 
România, iar formula s-a dovedit a fi foarte potrivită, succesul la public și 
aprecierile consemnate în revistele de cultură consacrând și considerând 
festivalul nostru ca cel prestigios eveniment literar in momentul de față. 
Modul în care a fost organizat a fost de asemeni la superlativ judecat, 
afirmându-se că Festivalul Internațional de poezie și muzică de cameră 
"Poezia e la Bistrița" este cu adevărat un model cultural, atât din punct de 
vedere creativ cât și administrativ. 

In 2013-2015, Festivalul a fost recenzat in articole în revistele 
Dilema Veche, Observator Cultural, Tribuna, Familia, Steaua, pe bloguri 
de literatură, în revista spaniolă El coloquio de los perros și în revista 
Târgului de la Carte de la Göteborg; în Observator Cultural a apărut un 
supliment de patru pagini dedicat în întregime festivalului. Un spot 
publicitar de 28 de secunde a fost difuzat la Radio România Cultural timp 
de o lună de zile (edițiile 2014 și 2015), chiar înainte de festival, din 15 
iunie până în 15 iulie, iar revista Dilema Veche a pus Festivalul pe locul 
trei la cele mai importante manifestări culturale din România. 

Precedentele ediții s-au bucurat de succes, atât prin lectura poeților 
invitați (Nora Iuga, Adela Greceanu, Teodor Duna, Cosmin Perța, Mircea 
Cărtărescu, Claudiu Komartin, Emil Brumaru, Ioana Nicolae, Ion Mureșan, 
Dinu Flâmând, Constantin Acosmei, Radu Vancu, Romulus Bucur, Ștefan 
Manasia, Andra Rotaru, Marta Petreu, Ioan Moldovan, Nichita Danilov, 
Aurel Pantea, Ruxandra Cesereanu, Domnica Drumea, Elena Vlădăreanu, 
Andrei Dosa, Doina Ioanid, etc), prin prezența la Festival a celor mai bune 
edituri de poezie, precum Cartea Românească, Tracus Arte, Charmides, 
Brumar, Pandora M, Cartier, Casa de Pariuri Literare, cât și printr-o bună 
reflectare în mass-media, revista Observatorul Cultural dedicând în 2011-
2013 un întreg supliment (4 pagini), iar revista Dilema Veche publicând 
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interviuri ample cu organizatorii și participanții. In 2013 a fost stabilit și 
un parteneriat multianual cu Radio România Cultural pentru difuzarea unui 
spot publicitar timp de 1 lună înaintea Festivalului.  

Prin susținerea tinerilor artiști și eforturile de familiarizare a 
publicului cu arta acestora, Festivalul promovează debutul artistic și 
diversitatea culturală. 

Festivalul prezintă poezia contemporană în tandem cu muzica de 
cameră, tradițională sau jazz, printr-un program interdisciplinar atractiv. 

Similar cu ediția a VIII-a din 2016 au participat importanți 
traducători de poezie din limba română în limbi de circulație 
internațională, festivalul oferindu-le posibilitatea de a se (re)întâlni cu 
scriitori și editori români, precum și cu publicul larg.  

De asemenea, ca și în cazul ultimelor patru ediții, Festivalul a avut 
invitați poeți de renume internațional, care și-au prezentat publicului 
român volumele, prin intermediul lecturilor publice organizate in cadrul 
festivalului. 

Concertele camerale în dialog cu poezia creează o formă de 
spectacol interesant și atractiv. 

Pe lângă concertele camerale a fost organizat un Concert simfonic 
extraordinar susținut de noua Orchestră Transilvană, avându-l ca și dirijor 
pe Romeo Rîmbu, care adună aproximativ 1000 de spectatori pe ediție. 

Scopul prezentului proiect cultural îl reprezintă promovarea poeziei 
și muzicii, precum și încurajarea relațiilor dintre tinerii scriitori și cei mai 
prestigioși editori și traducători de literatura contemporană. În plus, 
contactul dintre tinerii muzicieni și invitații de prestigiu din domeniul 
muzical, poate crea noi căi de expresie și experimente muzicale de 
excepție.  

Un alt obiectiv al prezentului eveniment l-a reprezentat punerea în 
contact a locuitorilor orașului și nu numai, cu artiști consacrați din 
domeniul muzicii și poeziei. 

Obiective generale și specifice ale proiectului cultural sunt centrate 
înspre oferirea unui platforme interdisciplinare pentru prezentarea noilor 
volume apărute, introducerea tinerilor și mai consacraților scriitori către 
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publicul specializat și larg, prezentarea unor muzicieni români / grupuri / 
lucrări muzicale inedite. 

Grupurile țintă ale proiectului cultural sunt:  

Publicul specializat: edituri, traducători, scriitori, critici literari și 
jurnaliști, muzicieni; 

Publicul larg din orașul Bistrița; 

Beneficiarii direcți, indirecți ai proiectului cultural; 

Beneficiari direcți: scriitorii români și străini, muzicienii; 

Beneficiari indirecți: editurile literare. 

Pe termen mediu și lung, Festivalul atrage un public numeros și din 
afara zonei Bistrița-Năsăud, contribuind la o mai bună promovare atât a 
poeziei naționale contemporane, cât și a muzicii. De asemenea, existența 
și profesionalismul Festivalului au contribuit la încurajarea aparițiilor 
editoriale de poezie contemporană.  
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POEZIA E LA BISTRIȚA 

Festivalul de poezie și muzică – ediția a XII-a 

16 – 18 octombrie 2020 -  

Complex Muzeal Bistrița-Năsăud 
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Invitați: 

Florin Iaru 

Ion Mureșan 

Anastasia Fuioagă 

Alex Văsieș 

Olga Ștefan 

Toni Chira 

Ioan Es. Pop 

Monica Stoica 

Radu Vancu 

Andrei Doboș 

Deniz Otay 

Florin Partene 

Gabriela Feceoru 

Muzicieni: 

Daniela Păcurar 

Claudiu Hontilă 

Lucian Dușa 

Ștefan Pop 

Program 

Vineri, 16 octombrie 2020 

Muzeul Județean Bistrița-Năsăud 

17.00 – 17.30 

Deschiderea festivalului 

Vernisaj: Eugen Alupopanu 

17.30 – 19.00 
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Concert cameral 

Daniela Păcurar - soprană 

Claudiu Hontilă - vioară 

Meda Nemeti - pian 

Lecturi: 

Andrei Doboș 

Gabriela Feceoru 

Florin Iaru 

Olga Ștefan 

Ion Mureșan 

Florin Partene 

Sâmbătă, 17 octombrie 2020 

Muzeul Județean Bistrița-Năsăud 

12.00 - 13.30 

Poeții invită un prozator:  

Bogdan-Alexandru Stănescu 

moderator: Nicoleta Munteanu 

17.30 – 19.00 

Concert cameral  

Daniela Păcurar - soprană 

Ștefan Pop - tenor 

Meda Nemeti - pian 

Lecturi: 

Monica Stoica 

Alex Văsieș 

Deniz Otay 
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Ioan Es Pop 

Anastasia Fuioagă 

Radu Vancu 

Toni Chira 

 

2.5. Analiza principalelor domenii de activitate ale 
Serviciului Cultură Tradițională pentru anul 2020 

 

I . Cercetare în vederea îmbogățirii bazei documentare a instituției, 
având în atenție următoarele teme:  

- Meșteșugurile și ocupațiile tradiționale;  
- Portul popular;  
- Sărbătorile tradiționale locale;  
- Cultura minorităților; 
- Obiceiurile și jocurile populare;  
- Folclorul  muzical și coregrafic.  

Jocul popular și ansamblurile folclorice din județul Bistrița-Năsăud 
au reprezentat o temă de cercetare principală, pe toată durata anului fiind 
adunate materiale ilustrative, precum documente scrise, dar și interviuri 
video,  în vederea publicării unei cărți de specialitate cu titlul Ansamblurile 
tradiționale din județul Bistrița-Năsăud, prezentare și interviuri ale 
instructorilor-coregrafi și directorilor de cămine culturale.  

Meșteșugurile tradiționale reprezintă o temă de cercetare care de-a 
lungul anilor a fost o preocupare constantă, fiind ilustrate în materiale 
documentare, foto-video, punând în valoare cei mai reprezentativi creatori 
populari din județul nostru. 

S-a derulat o cercetare cu tema Obiceiuri din Bistrița-Bârgăului și 
Atelierul de pâine tradițională din Bistrița-Bârgăului. 
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Activitatea de cercetare științifică desfășurată de instituție  
 
 Segmentul de cercetare științifică în domeniul culturii tradiționale a 

fost asigurat de către cercetătorul științific al instituției (etnolog drd. 
Smaranda Mureșan), care a participat pe parcursul anului 2020 la o serie 
de proiecte, conferințe, simpozioane și colocvii naționale și internaționale, 
astfel: 

1. Proiectul Internațional Please, Touch the Intangible Cultural 
Heritage – Experiență și expertiză în domeniul patrimoniului cultural 
imaterial, un proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural 
Național (AFCN) și Universitatea din București prin Institutul de 
Cercetare ICUB, eveniment organizat în parteneriat cu Institutul de 
Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române și 
cu Asociația ”Șezătoarea Urbană” din București. La acest proiect 
internațional au participat specialiști și experți în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial, cercetători științifici și profesori 
universitari de la instituții de cultură și universități din România și 
Republica Moldova.  Proiectul s-a derulat în formatul on-line, pe 
platforma Google Meet, în trei etape, astfel: 

o Conferința I – Experiență și expertiză în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial. Dificultăți identificate pentru: 
specialiști, instituții, domeniu (miercuri, 22 iulie 2020);  

o Conferința a II-a – Experiență și expertiză în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial. Bune practici în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial (vineri, 24 iulie 2020);  

o Conferința a III-a – Experiență și expertiză în domeniul 
patrimoniului cultural imaterial. Educație și formare în 
domeniul patrimoniului cultural imaterial (luni, 17 august 
2020). 

2. Participare la cea de a XVI-a ediție a Conferinței Naționale Anuale a 
ASER (Asociația de Științe Etnologice din România), cu titlul 
Etnologia română și provocările prezentului, care s-a desfășurat în 
perioada 18-20 noiembrie 2020 (on-line, pe platforma Google 
Meet), având ca parteneri în organizare Universitatea de Vest din 
Timișoara și Asociația pentru Cultură Bănățeană. 

3. Participare la cea de a XLVI-a ediție a Simpozionului Internațional 
”In Memoriam Constantin și Hadrian Daicoviciu”, ediție desfășurată 
on-line (pe platforma Microsoft Teams) în perioada 25-27 noiembrie 
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2020, eveniment organizat de Muzeul Județean de Etnografie și al 
Regimentului de Graniță Caransebeș. 

4. Participare la Colocviile Revistei ”NEDEIA” – ”Banatul Viu la 2020”, 
ediția a VI-a, organizate de Consiliul Județean Caraș-Severin și 
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Caraș-Severin (CJCPCT CS). Tema Colocviilor a fost 
Cultura tradițională – provocări contemporane. Manifestările s-au 
derulat în perioada 27-28 noiembrie 2020, on-line, pe platforma 
Google Meet. 

5. Participare la Conferința Internațională ”Colindăm, noi, colindăm – 
Cu colinda din Banatul de munte / Tradiții și obiceiuri de iarnă”, 
organizată de Consiliul Județean Caraș-Severin și Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-
Severin (CJCPCT CS) în colaborare cu Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România și desfășurată pe data de 16 decembrie 
2020, la Reșița (on-line, pe platforma Google Meet). Invitat: prof. 
dr. Dumitru Jompan.  
 

  De asemenea, pe întreaga perioadă a anului 2020, s-a avut în 
vederea cercetarea elementelor de cultură tradițională din județul 
Bistrița-Năsăud, dar și din alte zone, precum și cercetarea (pe teren, 
on-line și în bibliotecă) a unor teme de etnologie generală, etnografie 
și antropologie culturală. 

Rezultatele acestor cercetări au fost prezentate sub formă de 
comunicări științifice în cadrul evenimentelor enumerate și prezentate 
mai sus, fiind publicate în reviste științifice sau în alte publicații 
culturale. 

 
I I . Conservare  
Pe parcursul anului s-a derulat un proiect de arhivare a cărților de 

specialitate editate de-a lungul anilor de către Centrul Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud sau care au fost primite din partea celorlalte 
instituții de profil din țară, urmând să fie creată o Bibliotecă electronică;  

S-a lucrat la inventarierea și organizarea Arhivei Multimedia a 
Serviciului nostru, proces în care au fost implicați toții referenții de 
specialitate, prin selectarea pe domenii și evenimente culturale anuale, a 
bazei documentare foto și video existente până în prezent. 
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I II . Valorificare 
Acțiuni culturale județene  
Organizarea unor manifestări folclorice pentru promovarea și 

valorificarea folclorului muzical și coregrafic din județul Bistrița-Năsăud.  

Sărbătoarea zilei de 8 Martie ”Pentr-un zâmbet de Femeie” de la 
Bistrița-Bârgăului, unde s-a derulat un amplu eveniment cultural-artistic, 
ce a cuprins programe muzicale clasice, religioase, folclorice, romanțe, 
poezie, cu participarea formațiilor artistice de pe Valea Bârgăului și cu 
invitați din Municipiul Bistrița. 

Festivalul Național de Folclor „Saveta Bogdan”, ediția a II-a, Bistrița.  

Colaborare în realizarea proiectului cultural-educativ ”Crăciunul 
offline”, organizat în parteneriat cu Școala Gimnazială din Mărișelu, județul 
Bistrița-Năsăud, derulat în perioada 22-30 decembrie 2020 pe platforma 
Google Meet: vizionare materiale video și foto înscrise în concurs; jurizare; 
întocmire și redactare fișe de jurizare; participare on-line la ședințele de 
jurizare și la gala de decernare a premiilor; premierea cu cărți de 
specialitate a participanților la acest concurs.  

 

IV. Cultura M inorităților 
Promovarea valorilor culturale ale etniilor din județul Bistrița-Năsăud 

prin organizarea evenimentului cultural ”Dezrobirea Romilor” și a 
conferinței cu tema: ”Stima de sine prin asumare etnică”, la care a 
participat reputatul om de cultură, scriitor, analist cultural, regizor și actor 
Rudy Moca, profesor dr. în cadrul Universității de Artă Teatrală din Târgu 
Mureș și Sărbătoarea Fărșangului la Țigău, o activitate cultural-artistică a 
comunității maghiare din județul Bistrița-Năsăud.  

Cercetarea și promovarea valorilor culturale ale etniilor 
conlocuitoare din județul Bistrița-Năsăud a rămas o constantă a activității 
noastre de specialitate.  
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V. Promovare 
În scopul promovării proiectelor instituţiei, în decursul anului 2020, 

Serviciul Cercetarea, Conservarea, Promovarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale a colaborat cu mass media locală, regională şi naţională, cu 
posturile de radio şi televiziune. Astfel, au fost realizate şi prezentate, prin 
intermediul instituţiilor mass media, articole, interviuri, apariţii televizate 
ale personalului de specialitate din cadrul instituției şi filme reprezentative 
ale evenimentelor culturale și artistice. S-a acordat o deosebită importanță 
actualizării permanente a site-ului instituției, precum și a paginii de 
Facebook, dedicată activităților specifice.   

Extrem de importantă a fost colaborarea instituţiei noastre cu 
ansamblurile folclorice din județ. S-a încercat punerea în valoare a 
tarafurilor şi orchestrelor populare din acest areal, având în vedere faptul 
că aici există un număr semnificativ de formaţii tradiționale, acest județ 
fiind situat, din acest punct de vedere, printre cele mai importante din 
țară. 

Obiectivele urmărite au fost următoarele: educarea publicului în 
spiritul respectului pentru autenticitatea creaţiilor folclorice româneşti, 
promovarea valorilor folclorului național, care să dezvăluie publicului 
esenţa din creaţiile neamului nostru, precum și promovarea costumului 
popular tradiţional pentru a combate kitsch-ul care a inundat „piaţa 
muzical-folclorică”.  

A existat şi există în continuare o preocupare deosebită pentru a 
sprijini generația tânără a soliștilor din județul nostru, cei mai merituoși 
fiind îndrumați şi susținuți să participe la valoroase festivaluri naționale de 
interpretare a muzicii populare românești.  

Pe toată durata anului, am asigurat pregătirea noului număr al 
Revistei de Cultură și Tradiții Spice, nr.2/2020, care va cuprinde articole 
de specialitate și prezentări ale unor personalități culturale din județul 
Bistrița-Năsăud, precum și studii ilustrative ale culturii tradiționale din 
zona noastră. 
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VI. Compartiment Multimedia 
A realizat pentru acțiunile culturale desfășurate sub egida Centrului 

Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud toate materialele promoționale 
(bannere, afișe, invitații, pliante, fotografii, cataloage, CD-uri, etc.) 
necesare bunei informări a cetățenilor asupra desfășurătorului acestor 
evenimente cultural-artistice, gândind designul personalizat pentru fiecare 
proiect în parte, dând dovadă de fiecare dată de creativitate și 
promptitudine. 

Totodată, a contribuit la realizarea de materiale foto/video-
document pentru Arhiva de specialitate a Centrului Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud. 

De asemenea, a promovat în presă, prin intermediul serviciului de 
poștă electronică, precum și a site-ului instituției, evenimentele organizate 
de/sau în colaborare cu instituția noastră. 

A întocmit referate privind materialele necesare desfășurării 
activităților: hârtie pentru imprimante, CD-uri, DVD-uri; propuneri pentru 
îmbunătățirea dotării tehnice, etc. 

 

VII . Galeriile de Artă UAP Bistrița 
Următoarele expoziții s-au desfășurat pe simezele Galeriei:  

1. “Cer înstelat” – Salonul anual al artelor vizuale destinat artiștilor 
care fac parte din U.A.P. Bistrița, cu lucrări de pictură, sculptură, 
fotografie, ceramică, grafică, design, print, desen, obiect decorativ, în 
intervalul 3.12.2019-27.01.2021. Artiștii expozanți: Marcel Lupșe, Bogdan 
Platon, Diana Oancea Morar, Maria Mărginean, Maria Curtuiuș, Vlad 
Octavian Bodașca, Doris Platon, Raluca Județ, Marian Coman, Mihai Perca, 
Cristina Trif, Mărioara Mălureanu, Michel Vinay, Ioan Brătan, Lucian Popa, 
Alexandru Lupșe, Sergiu Octavian Lupșe, Radu Feldiorean, Adrian Puțura, 
Ciprian Cerbu, Bogdan Dănila, Eugen Alupopanu, Georgiana Cotuțiu, 
Loredana Chiș, Radu Hangan, Ionel Tănase, Doina Mihailescu, Alexandru 
Șerban, Alina Berbecar, Carolina Mîndru, Lucian Bichigean, Raluca Baciu, 
Aurel Marian, Paul Târziu, Macedon Retegan, Vioara Dinu, Elena Nacu, 
Sever Moldovan, Vasile Tolan, Octavian Stoia, Alexandru Mocanu, Mariana 
Moldovan, Adina Mocanu; 
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2. “Labirint” – Expoziție personală de pictură a artistului Ștefan 
Pelmuș, în intervalul 29.01.2020-10.02.2020; 

3. George Mircea - “Va fi un timp ca un fruct” – Expoziție 
comemorativă (pictură, acuarelă, desen, obiect), în intervalul 11.02.2012-
30.08.2010; 

4. Michel Vinay – Expoziție de pictură și obiect, în intervalul 
1.09.2020-15.12.2020; 

5. “Imaginea omului și rostul lumii” – Deschiderea Salonului anual 
al artelor vizuale destinat artiștilor bistrițeni cu lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, desen, obiect, ceramică, print, în intervalul 17.12.2020-
ianuarie 2021. Artiști expozanți: Adina Mocanu, Marcel Lupșe, Mariana 
Moldovan, Alexandru Mocanu, Octavian Stoia, Vasile Tolan, Adrian Rauca, 
Sever Moldovan, Elena Nacu, Vioara Dinu, Macedon Retegan, Paul Târziu, 
Aurian Marian, Alexandru Șerban, Doina Mihăilescu, Ionel Tănase, Radu 
Hangan, Loredana Chiș, Georgiana Cotuțiu, Eugen Alupopanu, Bogdan 
Dănilă, Adrian Puțura, Radu Feldiorean, Sergiu Octav Lupșe, Alexandru 
Lupșe, Lucian Popa, Ioan Brătan, Oana Cârlig, Michel Vinay, Mărioara 
Mălureanu, Raluca Județ, Doris Platon, Vlad Octavian Bodască, Măriuca 
Covrig, Maria Mărginean, Diana Oancea Morar, Bogdan Platon, Iulia 
Burlac, Teofil Petrean, Adriana Ureche.  

 

2.6. Activități desfășurate online 
 

 Având în vedere situația epidemiologică la nivel mondial, generată 
de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 prin care, în lunile martie – aprilie 
2020 a fost decretată stare de urgență și apoi stare de alertă la nivel 
național, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a întreprins o 
serie de evenimente online. Acestea s-au desfășurat prin canalele de 
social media administrate de instituție, canalul de YouTube și pagina de 
Facebook oficială.  
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 16 aprilie 2020 – Cucerirea Capitalei prin Cultură – Concert 
Extraordinar Noua Orchestră Transilvană  

 
 

17 aprilie 2020 – Noua Orchestră Transilvană - Dirijor Petronius 
Negrescu, Corul "Excelsior" al Liceului de Muzică "Tudor Jarda" Bistrița și 
Grupul Coral din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud 
- Dirijor Prof. Carolina Karoli 
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 22 aprilie 2020 – câteva momente culturale prilejuite de vizita 
istorică a M.S. Regele Mihai al României în Municipiul Bistrița, în anul 1997: 
Vernisajul expoziției de pictură Mihai Sârbulescu; Câteva interviuri din 
cadrul Simpozionului de Artă Contemporană „Vecinătate”, Sângeorz-Băi; 
Vizita M.S. Regele Mihai și a Reginei Ana la Galeriile de Artă și prezentarea 
de carte „Convorbiri cu Regele Mihai”; Recital de muzică tradițională a lui 
Grigore Leșe cu participarea extraordinară a Mărioarei Leșe 

 
26 aprilie 2020 – Film Etnografic - Obiceiul plugarului la Șieuț - 

Ieșitul plugului întâi. 
Filmările pentru producția documentar etnografică au fost realizate 

în satul Șieuț din județul Bistrița-Năsăud în perioada martie-aprilie 2017, 
iar avanpremiera a avut loc pe data de 20 aprilie 2018, la Cinematograful 
”Dacia”. 

Anul trecut, filmul documentar s-a bucurat de aprecieri din partea 
publicului larg, fiind preluat și difuzat de o serie de posturi de televiziune 
(locale, regionale și naționale), precum: TVR 3, TVR Cluj, Ardeal TV, AS-
TV Bistrița și Sângeorz TV. 

Filmul a fost realizat de către etnolog drd. Smaranda Mureșan și 
Cristian Vrăzmaș, specialiști din cadrul instituției noastre. 

Plugarul este un obicei străvechi în cadrul căruia este sărbătorit cel 
mai harnic fecior din sat care iese primul cu plugul la arat primăvara. 
Ceilalţi feciori îl urmăresc şi încearcă să îl prindă. Dacă plugarul este prins, 
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acesta trebuie să meargă la Primărie şi să semneze un act, iar mai apoi 
cinsteşte feciorii cu un pahar de băutură. 

A doua zi de Paşti, după ieşirea de la biserică, plugarul, însoţit de un 
alai numeros format din aproape toţi sătenii, este dus la apă şi scăldat, 
urmând ca el să plătească jocul satului pe tot parcursul anului. 

 
 
26 aprilie 2020 – Concert simfonic extraordinar prilejuit de 

aniversarea a 25 de ani de la înființarea Galeriei Arcade 24 a Uniunii 
Artiștilor din Bistrița 
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5 mai 2020 – Concert de Jazz – Mircea Tiberian și Maria Răducan 

 
 
7 mai 2020 – Concert Simfonic Extraordinar PIOTR ILICI CEAIKOVSKI –   
Noua Orchestră Transilvană, Filarmonica Transilvania Cluj, Dirijor: 
Petronius Negrescu, Solist: Daniel Goiți - pian 
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10 mai 2020 – Concert simfonic extraordinar prilejuit de aniversarea a 25 
de ani de la înființarea Galeriei Arcade 24 a Uniunii Artiștilor din Bistrița, 
Johannes Brahms – Concert pentru Vioară și Orchestră în Re Major 

 
 
14 mai 2020 – Vernisaj 25 de ani de la înființarea Galeriei Arcade 24 a 
Uniunii Artiștilor din Bistrița, Eveniment desfășurat în 20 decembrie 2013 
la Galeria Arcade 24 a Uniunii Artiștilor din Bistrița 
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18 mai 2020 – RECITAL DE PIAN - ALEXAI NABIOULIN - RUSIA 
 

 
 

23 mai 2020 – Corcert Baroc - susținut de  Noua Orchetră Transilvană și 
Filarmonica Transilvania Cluj 
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27 mai 2020 – Concert extraordinar - 12 violoncele - Ansamblul 
NAPOCELLI 

 
 
30 mai 2020 – Manifest.Zadia – Colecţia de zadii, formată din 2500 de 
bucăţi, este o raritate, atât în România, cât şi în afara ţării, şi 
impresionează nu numai prin numărul acestora, ci şi prin execuţia lor 
minuţioasă, cromatică şi frumuseţe. Această colecţie a inspirat şi a revelat 
ideea unui spectacol care a avut loc pe Stadionul din Municipiul Bistriţa, 
prin folosirea acestui element din portul tradiţional, Zadia, ca obiect 
central al unui performance – instalaţie. 
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14 iunie 2020 – CONCERT EXTRAORDINAR susținut de Noua Orchestră 
Tansilvană în colaborare cu Filarmonica de Stat Oradea 

 
 7 iunie 2020 – Film Etnografic - Cununile de Rusalii la Șieuț 
 Filmările pentru producția documentar etnografică au fost realizate 
în satul Șieuț din județul Bistrița-Năsăud în luna iunie 2014, iar lansarea 
filmului a avut loc, atât la Șieuț, cât și la Bistrița, în iunie 2015. 

Anul trecut, filmul documentar s-a bucurat de aprecieri din partea 
publicului larg, fiind preluat și difuzat de o serie de posturi de televiziune 
(naționale și regionale), precum: TVR 3, TVR Cluj, Trinitas TV, Ardeal TV 
și Sângeorz TV. 

Filmul a fost realizat de către etnolog drd. Smaranda Mureșan și 
Cristian Vrăzmaș, specialiști din cadrul instituției noastre, în vara anului 
2014 la Şieuţ, chiar de Rusalii, și prezintă acest obicei vechi al locului care 
se practică în sat de peste 100 de ani, tradiţia păstrându-se vie şi 
nealterată până în zilele noastre, producţia reuşind să surprindă într-un 
mod inedit atât performarea lui actuală, cât şi mărturii ale celor care l-au 
trăit cu zeci de ani în urmă. 

Producția documentar etnografică a obținut Marele Premiu la 
Festivalul Naţional Concurs de Film Etnografic şi Imagini-Document 
„Ipostaze etnografice” de la Galați (decembrie 2015), fapt ce dovedeşte 
încă o dată bogăţia pe care o deţin satele judeţului nostru prin purtătorii 
şi păstrătorii de valori tradiţionale. 
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Astfel, la Șieuț, sâmbătă seara, înainte de duminica Rusaliilor, fetele 
tinere din sat (având, de regulă, între 13 şi 15 ani) ies la câmp, în ţarină, 
acolo unde este holda de grâu, cu scopul de a face cununi din cele mai 
frumoase spice. Făcutul acestor cununi este însoţit de un cântec specific 
pe care fetele îl cunosc şi îl interpretează aproape ritualic. După ce termină 
de făcut cununile, fetele le ascund, însă băieţii vin spre înserat să le caute; 
dacă le găsesc, aceştia le fură sau le ascund în alte locuri, iar fetele trebuie 
să le refacă. 

Un alt moment aşteptat de întreaga comunitate este reîntoarcerea 
fetelor din ţarină spre sat, atunci când băieţii ies în drum şi le stropesc cu 
apă. Sătenii îi aşteaptă cu nerăbdare pe tineri pe uliţele satului sau pe la 
porţi, fiind curioşi să vadă fetele care au făcut cununile în acel an. 

  Duminică, în ziua de Rusalii, tot satul merge la biserică, oamenii fiind 
îmbrăcaţi în cele mai frumoase straie de sărbătoare. După slujba de la 
biserică, preotul şi credincioşii ies în ţarină, iar acolo se face slujba specială 
de sfinţire. 

Mai apoi are loc un ritual specific, cel al cununilor fetelor. Acestea 
sunt aduse de tinerele satului din ţarină (din holdă sau din locurile unde 
le-au ascuns în seara precedentă), fiind însoţite de cântecului specific al 
cununii, iar apoi sunt sfinţite de preot şi sunt puse la răstigniri, la răspântii 
de drumuri sau în biserică – la cruci şi la icoane. 
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Activități online organizate de Serviciul Pregătire și Perfecționare 
Artistică „Școala de Arte și Meserii”: 

19 iunie 2020 – Gala premianților - Școala de Arte Bistrița 

 
 

10 iulie 2020 - Clasa de English Drama – coord. Prof. Tomi Alina 
„Împreună vom deschide prima pagină a noii cărți. Când căldura de afară 
ne toropește, umbra din încăpere ne provoacă să citim și să ne identificăm 
cu personajele.  

Aplauzele le veți simți la final, când din publicul spectator vă veți 
transforma în mici actori ai propriei imaginații.” 
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17 iulie 2020 - Cap. III – Universul copilăriei 
Clasa Inițiere în arta vocală, orgă  – coord. Prof. Dragonici Ana-Maria, 
Toma Loredana, Viorel Simionca/Instr. Bizom Adrian 

„Acordurile muzicale ne mențin tinerețea și exuberanța de  a fi. Copiii sunt 
izvorul bucuriei și hrana propriei emoții.” 

 
 

18 iulie 2020 – Cap  IV – Făr-astâmpăr - „Pensula nu are liniște, dacă stă 
doar într-un penar. Dar devine magică prin mână artistului. Umpleți-vă 
ochii de culoare și inima de căldura acesteia prin picturile realizate de 
cursanții clasei de arte plastice.” – Expoziție virtuală a clasei de Arte 
plastice – prof. coord. Scripeț Adriana 
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24 iulie 2020 - Cap. V –  Grație  și eleganță -  Clasa de balet, coord. 
Prof. Cochisă Gabriela 

„Eleganța este o latură a frumuseții lăuntrice. Prin disciplină, studiu și 
pasiune dansul se transformă în grație și rafinament.” 

 
25 iulie 2020 – Cap. VI – Teatrul - povestea din viața mea 
Clasa de actorie, coord. Prof. Rus Codruța 

„Scena este a artistului, însă viața însăși este o scenă pe care învățăm  
să fim noi înșine în funcție de context.” 
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1 august 2020 – Cap. VII – Armonii - Clasa de vioară și acordeon: coord: 
Prof. Anghel Urs, Grigore Rareș, Hoca Eugen 

„Glasul viorii îngână inima naturii, a sufletului și a raiului din noi.” 

 
1 august 2020 – Cap. VIII -  Melody show 
Clasa de canto - muzică ușoară și orgă, coord. Prof. Dragonici Ana-
Maria, Toma Loredana, Viorel Simionca/ Bizom Adrian 

„Un mozaic de stiluri si interpretări pe o armonie dată – muzica.”  
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8 august 2020 – Cap. IX  Recital de pian - Coord. Instr. Chiforescu 
Adriana  

„Pianul, un complex sonor și emoțional.” 

 
15 august 2020 – Cap X – Fecioară Marie, Bucură-te, Cea plină de Har 
Recital de pricesne, clasa de canto popular, coord. Prof. Dragonici Ana-
Maria, Marti Ana-Maria, Toma Loredana 
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30 august 2020 – În loc de epilog: Tradiția prin port și cântec 
„Viața țăranului român – redată succint într-un recital al claselor de 

artă populară, canto și ansamblu, menit să ne poarte în timp, pentru a ne 
identifica și a ne recunoaște obârșia strămoșească, o comoară spirituală 
lăsată ca zestre neamului nostru, ce nu poate fi ignorată, îngropată sau 
cumpărată.” 

Coord. Prof. Dragonici Ana-Maria, Grigore Rareș, Anghel Urs, Hoca 
Tuți, Marti Anamaria, Toma Loredana, Todoran Lucia, Șorecău Ioan. 
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3. TRANSPARENȚĂ INSTITUȚIONALĂ 
 

3.1. Bugetul instituției 
Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului Județean pentru Cultură 

Bistrița-Năsăud a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie 
să le îndeplinească și anume: funcția de previziune, funcția de control a 
execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar al 
instituției. 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput ca 
un element de legătură între bugetul realizat pe anul 2019 și bugetul 
previzionat pentru anii 2021 – 2023. 

Din acest motiv, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost 
întocmit cu o deosebită rigurozitate în încercarea ca pe bazele lui să se 
stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos în anul 2020. 

Bugetul de Venituri și Cheltuieli propus pentru anul 2020 a fost 
întocmit în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care 
dispune Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud. 

Inițial, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a beneficiat 
în anul 2020 de un buget total de 9.489.000 lei, din care subvenții 
8.115.000 lei, venituri proprii 1.360.000 lei și excedent al anului 2019 de 
14.000 lei. 

În urma rectificărilor bugetare care au fost efectuate pe parcursul 
anului 2020, bugetul Centrului Județean pentru Cultură pentru întregul an 
2020 a ajuns la 8.439.000 lei, cu o diminuare de 1.050.000 lei, față de cel 
inițial, din care subvenții de la buget de 7.065.000 lei, veniturile proprii 
1.360.000 lei și 14.000 lei venituri proprii excedent a anului 2019. 

Veniturile instituției au fost realizate din finanțări, precum: 

• Subvenții de la bugetul local (Consiliul Județean Bistrița-
Năsăud); 

• Venituri proprii:  

o Venituri realizate de Serviciul pregătire și perfecționare 
artistică „Școala de Arte”;  
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o Venituri din spectacole folclorice sau de varietăți susținute de 
Ansamblul Profesionist „Dor Românesc”; 

o Venituri din alte servicii efectuate (valorificarea produselor 
realizare în cadrul instituției: cărți, reviste, albume foto sau de artă, CD-
uri audio, realizarea de materiale publicitare pentru diverse persoane fizice 
sau juridice); 

o Venituri din co-finanțări proiecte culturale din alte surse 
(Ministerul Culturii, AFCN); 

o Venituri din proiecții cinematografice; 

o Venituri din închirierea Sălii de spectacole “Valeria Peter 
Predescu”; 

o Venituri din închirierea spațiului destinat pentru popcorn - 
cafenea-bar. 

Execuția bugetului Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud la sfârșitul perioadei se prezintă astfel: 

 

Nr. 
Crt
. 

Denumire Indicator Cod 
buget 

Prevederi 
2020 

Realizat 
2020 

01 TOTAL CHELTUELI 

(SECȚIUNEA FUNCȚIONARE + 

SECȚIUNEA DEZVOLTARE 

 8.439.000 6.514.885 

02 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE F 8.299.000 6.400.272 

02 CHELTUIELI CURENTE 01 8.299.000 6.400.272 

03 TITLUL I: CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

10 5.300.000 4.717.044 

04 Cheltuieli cu salariile în bani 10.01 5.215.000 4.640.169 

04.1 Salarii de bază 10.01.01 4.642.000 4.159.472 
04.2 Alte sporuri 10.01.06 70.000   50.125 
04,3 Fond aferent plății cu ora 10.01.11 243.000 208.581 
04.4 Indemnizații de delegare 10.01.13 21.000 12.146 
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04.5 Indemnizații de hrană 10.01.17 239.000 209.845 
 Cheltuieli în natură 10.02 0 0 
 Vouchere de vacanță 10.02.06 0 0 
05. Contribuții 10.03 130.000 76.875 
05.1 Contribuții pentru concedii și 

indemnizații 

10.03.07 130.000 76.875 

06 TITLUL II BUNURI ȘI 
SERVICII 

20 2.924.000 1.630.366 

07 Bunuri și servicii 20.01 1.839.000 853.061 
07.1 Furnituri de birou 20.01.01 35.000 14.275 
07.2 Materiale pentru curățenie 20.01.02 55.000 23.339 
07.3 Încălzit, Iluminat și forță motrică 20.01.03 240.000 141.464 
07.4 Apă, canal, salubritate 20.01.04 32.000 12.101 
07.5 Carburanți și lubrifianți 20.01.05 96.000 50.102 
07.6 Piese de schimb 20.01.06 36.000 6.547 

07.7 Transport 20.01.07   

07.8 Poștă, telecomunicații, radio, TV, 

internet 

20.01.08 50.000 36.440 

07.9 Materiale și prestări de servicii cu 

caracter funcțional 

20.01.09 591.000 261.939 

07.1
0 

Alte bunuri și servicii pentru 
întreținere 

și funcționare 

20.01.30 704.000 306.854 

08 Reparații curente 20.02 245.000 244.877 
09 Bunuri de natura obiecte de 

inventar 
20.05 93.000 82.457 

09.1 Alte obiecte de inventar 20.05.3
0 

93.000 82.457 

12 Deplasări, detașări, transferări 20.06  300.000  
24.829 

12.1 Deplasări interne, detașări, 
transferări 

20.06.01 50.000 20.653 

12.2 Deplasări în străinătate 20.06.02 250.000 4.176 
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13 Cărți și publicații și materiale 

documentare 

20.11 40.000 38.938 

14 Pregătire profesională 20.13 12.000 3.080 
15 Alte cheltuieli 20.30 395.000 383.124 
15.1 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 

(acțiuni culturale) 

20.30.30 395.000 383.124 

16 ALTE CHELTUIELI 59 75.000 52.862 

16.1 Sume aferente persoanelor cu 
handicap neîncadrate 

59.40 75.000 52.862 

17 SECȚIUNEA DEZVOLTARE D 140.000 139.766 
18 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 140.000 139.766 

18.1 Construcții 71.01.01 50.000 50.000 
18.2 Alte active fixe 71.01.30 90.000 89.766 
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Nr. 
crt. 

Denumire 
indicator 

 Prevederi 
2019 

Realizat 

2019 

Grad de 
realizare 
% 

Prevederi 
2020 

Realizat 
2020 

Grad de 
realizare 
% 

 I Venituri: TOTAL  12.517.000 11.798.718 94,26% 8.439.000 6.754.557 80,03% 

Venituri  
proprii 

1.590.000 1.368.054 86,04% 1.360.000 272.747 20,05% 

Subvenție 10.865.000 10.430.664 96,00% 7.065.000 6.481.810 91,74% 

Excedent 62.000   14.000   

a. Secțiunea 
funcționare 

Total secț. 
funcționare 

10.876.000 10.296.319 94,67% 8.299.000 6.614.791 79,70% 

Subvenție 9.224.000 8.928.264 96,79% 6.925.000 6.342.044 91,58% 

Venituri  proprii 1.590.000 1.368.054 86,04% 1.360.000 272.747 20,05% 

  Excedent 62.000   14.000   

b. Secțiunea 
dezvoltare 

Total secț. 

dezvoltare 

1.641.000 1.502.400 91,55% 140.000 139.766 99,83% 

Subvenții 1.641.000 1.502.400 91,55% 140.000 139.766 99,83% 

II Cheltuieli: 

 

TOTAL 12.517.000 11.784.673 94,14% 8.439.000 6.514.885 77,19% 
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a. Secțiunea 
funcționare 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea 
funcționare 

Total secț. 
funcționare 

10.876.000 10.282.273 94,54% 8.299.000 6.375.119 76,81% 

 Cheltuieli de 
personal 

4.750.000 4.373.064 92,06% 5.300.000 4.717.044 89,00% 

 Cheltuieli cu 
bunuri și 
servicii 

6.026.000 5.840.881 96,92% 2.924.000 1.630.366 55,75% 

 Cheltuieli cu 
sume aferente 
persoanelor cu 
handicap 
neîncadrate 

100.000 70.795 70,79% 75.000. 52.862 70,48% 

 Plăți efectuate 
din anii 
precedenți și 
recuperate în 
anul curent 

 -2.467   -25.153  

b. Secțiunea 
dezvoltare 

Cheltuieli de 
capital 

1.641.000 1.502.400 91,55% 140.000 139.766 99,83% 
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3.2. Bugetul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud pentru anul 2020  

Total venituri: 8.439.000 lei 

Din care:  

• Secțiunea funcționare: 8.299.000 lei, din care : 
o Venituri proprii: 1.360.000 lei 
o Subvenții de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud:  

6.925.000 lei 
o Excedent: 14.000 lei 

• Secțiunea dezvoltare: 140.000 lei  
o Din subvenție: 140.000 lei 

• Ponderea cheltuielilor de personal din totalul 
cheltuielilor, este de 72,40%. 

• Ponderea cheltuielilor cu bunuri și servicii din totalul 
cheltuielilor este de 25,02%. 

• Ponderea cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor 
este de 2,14 %. 

• Gradul de acoperire a salariilor din subvenție, a fost de 
100 %. 

În anul 2020, pentru programul de investiții a fost alocată suma de 
140.000 lei. Această sumă a fost folosită pentru: 

• Construire garaj si magazii în curtea interioară a Centrului 
Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud – 50.000 lei; 

• Proiectare și execuție sistem antiefracție, sistem de 
supraveghere și control acces – 60.000 lei; 

• Sistem hardware Server – 30.000 lei. 
Cheltuielile cu investițiile în anul 2020 au fost suportate integral din 

subvenții de la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud. 

Comparativ cu bugetul anului 2019, bugetul Centrului Județean 
pentru Cultură pentru anul 2020 a înregistrat o scădere a bugetului 
raportat la prevederi de 32,58%, adică  de 4.078.000 lei, iar raportat la 
realizări a înregistrat o scădere de 42,76%, adică de 5.044.161 lei. 

Dacă în anul 2019 veniturile proprii realizate au fost în sumă totală 
de 1.368.054 lei, având o pondere de 86,04% din totalul veniturilor 
previzionate, în anul 2020, veniturile proprii au fost în sumă de 272.747 
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lei, având o pondere de 20,05% din totalul veniturilor previzionate, 
astfel: 

• Servicii de pregătire artistică efectuate prin Serviciul 
Pregătire și Perfecționare Artistică „Școala de Arte și 
Meserii” – 123.372 lei; 

• Spectacole folclorice sau de varietăți susținute de 
Ansamblul Profesionist „Dor Românesc” – 0 lei; 

• Venituri din proiecții cinematografice – 117.886 lei; 
• Venituri din închirierea Săli de spectacole “Valeria Peter 

Predescu” – 0 lei; 
• Venituri din închirierea spațiului destinat pentru cafenea-

bar, popcorn – 31.489 lei.  
Această scădere s-a datorat măsurilor impuse de situația de 

urgență cauzată de virusul SARS-COV2. 

 

Grafic privind finanțarea bugetară a Centrului Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud, din punct de vedere al gradului de realizare în 
perioada 2019 – 2020. 
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3.3. Informații legate de procesul de achiziții publice, 
achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii 

3.3.1. Lista de contracte încheiate 

Nr. 
Crt. 

Nr. 
Contr

act 
Data Furnizor Valoare 

Obiectul 
contractul

ui 

Procedu
ra de 

achiziție 

1 30 08.01.2020 Despărțământu
l Astra Năsăud 10000 servicii 

artistice 
achiziție 
directa 

2 39 14.01.2020 SOCIAL MEDIA 
CARE SRL 2572 servicii 

media 
achiziție 
directa 

3 40 15.01.2020 SOCIAL MEDIA 
CARE SRL 1500 servicii 

media 
achiziție 
directa 

4 41 15.01.2020 MANALEX 
ECOMECH SRL 2000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

5 48 20.01.2020 SC Tonight 
SRL 2700 servicii 

media 
achiziție 
directa 

6 49 20.01.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

26000 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

7 53 20.01.2020 SC Confort 
Travel SRL 2350 servicii 

transport 
achiziție 
directa 

8 58 27.01.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

7500 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

9 63 29.01.2020 MANALEX 
ECOMECH SRL 2000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

10 1 03.02.2020 MANALEX 
ECOMECH SRL 2000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

11 73 03.02.2020 sc Linuxship 
SRL 357 găzduire 

site 
achiziție 
directa 

12 79 07.02.2020 SOCIAL MEDIA 
CARE SRL 2572 servicii 

media 
achiziție 
directa 

13 90 18.02.2020 
Pfa Sbarci 
Adrian 
Octavian 

2700 servicii 
masa 

achiziție 
directa 

14 95 19.02.2020 
ASOCIATIA 
PRO 
HEREDITATEM 

2000 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

15 98 25.02.2020 La Fantana 
SRL 4700,5 mentenanță 

dozator apa 
achiziție 
directa 

16 103 02.03.2020 Gesoftsist SRL 2500 
asistenta 
programe 

informatice 
achiziție 
directa 

17 107 02.03.2020 Arhi- Struct 
SRL 1082.9 servicii 

întocmire 
achiziție 
directa 
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caiete de 
sarcini 

18 109 06.03.2020 SOCIAL MEDIA 
CARE SRL 1000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

19 115 11.03.2020 SC VERA IKON 
MEDIA SRL 200000 servicii 

artistice 
achiziție 
directa 

20 128 17.03.2020 SOCIAL MEDIA 
CARE SRL 25000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

21 131 19.03.2020 SC Tonight 
SRL 14280 servicii 

media 
achiziție 
directa 

22 132 19.03.2020 II Sirbu Radu 
Dorin 10000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

23 136 25.03.2020 Sc Gomas Srl 1785 studiu 
geotehnic 

achiziție 
directa 

24 137 26.03.2020 
Complexul 
Muzeal Bistrița 
Năsăud 

600 
supravegher

e 
arheologica 

achiziție 
directa 

25 138 27.03.2020 MANALEX 
ECOMECH SRL 12000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

26 144 01.04.2020 SC Selexteh-SV 
SRL 179895 

Igienizare 
subsol 

CCDacia 
achiziție 
directa 

27 1653 01.04.2020 SC Indeco Soft 
SRL 4284 

asistenta 
programe 

informatice 
achiziție 
directa 

28 149 07.04.2020 
Ciobota 
George Arsag 
Persoana Fizica 
autorizata 

2500 
servicii 

dirigenție 
șantier 

achiziție 
directa 

29 177 25.05.2020 PFA Nastase 
ADRIAN 720 tehnoredact

are revista 
achiziție 
directa 

30 178 02.06.2020 
II OTIC 
SIMONA 
FLORENTINA 

4000 servicii 
media 

achiziție 
directa 

31 191 16.06.2020 
Premier 
Medical Center 
Srl 

3030 
servicii 

medicina 
muncii 

achiziție 
directa 

32 195 18.06.2020 Răsunetul 
Media Srl 3500 servicii 

media 
achiziție 
directa 

33 198 24.06.2020 MEDIREC_DEB 
SRL 500 analiza risc achiziție 

directa 

34 203 01.07.2020 Translimes 
Handling Srl 12682.2 servicii de 

arhivare 
achiziție 
directa 

35 205 01.07.2020 
Radio 
Transilvania 
LBM SRL 

3021.64 servicii 
media 

achiziție 
directa 
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36 206 01.07.2020 Tapio Prodcom 
Srl 19365.5 

transpunere 
in aluminiu 
lucrare arta 

achiziție 
directa 

37 1652 06.07.2020 Continental 
Hotels SA 9327 servicii 

cazare 
achiziție 
directa 

38 211 10.07.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

15000 
servicii 

cazare si 
masa 

achiziție 
directa 

39 215 14.07.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

5335 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

40 223 21.07.2020 Rentrop 
Straton SRL 2044.35 

consilier 
contabilitate 

IP 
achiziție 
directa 

41 224 21.07.2020 Caliopia-Stage 
SRL 7000 servicii 

artistice 
achiziție 
directa 

42 227 23.07.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

30000 
servicii 

cazare si 
masa 

achiziție 
directa 

43 1 24.07.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

3600 
servicii 

cazare si 
masa 

achiziție 
directa 

44 231 29.07.2020 MANALEX 
ECOMECH SRL 15000 servicii 

media 
achiziție 
directa 

45 232 30.07.2020 
MEDIA 
PROMPT 
COMMUNICATI
ON SRL 

10000 servicii 
media 

achiziție 
directa 

46 236 06.08.2020 Sc Fortuna 
Confort Srl 35000 

lucrări 
montare 
poarta 

achiziție 
directa 

47 238 07.08.2020 
Catharsis 
Health & 
Safety SRL 

7000 consultanta 
ssm+psi 

achiziție 
directa 

48 239 07.08.2020 Generalsting 
SRL 2570.4 verificare 

hidranți 
achiziție 
directa 

49 240 07.08.2020 Generalsting 
SRL 618.8 verificare 

stingătoare 
achiziție 
directa 

50 243 11.08.2020 Translimes 
Handling Srl 6298.78 servicii 

arhivare 
achiziție 
directa 

51 245 12.08.2020 
Ciobota 
George Arsag 
Persoana Fizica 
autorizata 

600 
servicii 

dirigenție 
șantier 

achiziție 
directa 
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52 249 24.08.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

12000 
servicii 

cazare si 
masa 

achiziție 
directa 

53 252 27.08.2020 sc Linuxship 
SRL 1368.5 găzduire 

site 
achiziție 
directa 

54 253 27.08.2020 
Catharsis 
Health & 
Safety SRL 

9000 analiza de 
risc ssm+psi 

achiziție 
directa 

55 254 31.08.2020 
Cabinet de 
avocat Chitu 
Oltean 

2500 servicii 
juridice 

achiziție 
directa 

56 255 01.09.2020 GP Electroclass 
SRL 0 

mentenanta 
instalatii 
electrice 

achiziție 
directa 

57 256 01.09.2020 Sc Fortuna 
Confort Srl 5949.98 

lucrari 
instalatii 
termice 

achiziție 
directa 

58 258 03.09.2020 Sc Fortuna 
Confort Srl 6425.85 

lucrari 
creare usa 

acces 
achiziție 
directa 

59 259 04.09.2020 Generalsting 
SRL 2142 

verificare 
hidranti+sti
ngatoare 
Ccdacia 

achiziție 
directa 

60 260 04.09.2020 SC LOYAL 
CENTER SRL 13599.8 

mentenanță 
sistem 

alarmare 
antiincendiu 

achiziție 
directa 

61 261 04.09.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

5000 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

62 262 07.09.2020 
PRO 
INSPECTIN 
SRL 

1785 
Întocmire 
caiete de 
sarcini 

achiziție 
directa 

63 264 11.09.2020 Mobilserv-SRL 357 
verificare 
centrale 
termice 

achiziție 
directa 

64 1 17.09.2020 SC VERA IKON 
MEDIA SRL 0 act adițional 

la contract 
achiziție 
directa 

65 267 18.09.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

5000 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

66 262 22.09.2020 Romarg SRL 407.98 gazduire 
site 

achiziție 
directa 
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67 275 08.10.2020 
Asociația 
Culturala 
Raitas Vox 

4000 servicii 
artistice 

achiziție 
directa 

68 1 12.10.2020 
II OTIC 
SIMONA 
FLORENTINA 

3000 servicii 
media 

achiziție 
directa 

69 279 13.10.2020 Mobilserv-SRL 1190 
prelungire 

tevi centrale 
termice 

achiziție 
directa 

70 280 13.10.2020 SC Bistrița SA 10260 
servicii 

cazare si 
masa 

achiziție 
directa 

71 281 13.10.2020 SC Selexteh-SV 
SRL 44900 

lucrări acces 
subsol CC 

Dacia 
achiziție 
directa 

72 297 13.10.2020 E.On Energie 
Romania SA 0 

contract 
gaze 

naturale 
achiziție 
directa 

73 300 15.10.2020 Mobilserv-SRL 1701.7 
verificare 
centrale 
termice 

achiziție 
directa 

74 312 12.11.2020 

Academia 
Națională de 
Muzica  
Gheorghe 
Dima 

750 
curs 

pregătire 
profesionala 

achiziție 
directa 

75 309 19.11.2020 
Elcom 
International 
Srl 

59789.6 

lucrări 
montare 
sistem 

supravegher
e CJCBN 

achiziție 
directa 

76 311 02.12.2020 Smartcity 
Solutions Srl 500 registratura 

electronică 
achiziție 
directa 

77 1 15.12.2020 La Fantana 
SRL 470.05 mentenanță 

dozator apa 
achiziție 
directa 

78 2 22.12.2020 SC VERA IKON 
MEDIA SRL 0 act adițional 

la contract 
achiziție 
directa 
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3.3.2. Contracte Civile 2020 

 

IANUARIE - DECEMBRIE 2020 

Luna Număr Contract / Luna Suma Cumulată (Lei) 
Ianuarie 8 16856 
Februarie 3 7182 
Martie 1 3723 
Aprilie 0 0 
Mai 3 1600 
Iunie 0 0 
Iulie 2 3829 
August 0 0 
Septembrie 1 1500 
Octombrie 18 16895 
Noiembrie 5 8391 
Decembrie 7 5266 
Total 48 65242 
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3.3.3. Numărul de procese de achiziții pe categorii pentru 
anul 2020 

În cursul anului 2020, achizițiile Centrului Județean pentru Cultură 
Bistrița-Năsăud au fost realizate conform articolului 7 (5) din Legea 
98/2016 privind achizițiile publice, astfel pe codurile CPV achiziționate în 
cursul anului valoarea estimată a achizițiilor, fără TVA pentru produse și 
servicii, este mai mică de 135.060 lei, și mai mică de 450.200 lei pentru 
achizițiile de lucrări. 

Astfel, achizițiile publice desfășurate de Centrul Județean pentru 
Cultură Bistrița-Năsăud au fost organizate doar prin procedura de 
Achiziție directă. 

În cursul anului 2020, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud nu a organizat următoarele proceduri:  

a) Licitația deschisă; 

b) Licitația restrânsă; 

c) Negocierea competitivă; 

d) Dialogul competitiv; 

e) Parteneriatul pentru inovare; 

f) Negocierea fără publicare prealabilă; 

g) Concursul de soluții; 

h) Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor 
servicii specifice; 

i) Procedura simplificată. 

3.3.4. Achiziții realizate prin Sistemul Electronic al 
Achizițiilor Publice: 

Conform articolului 43, aliniatul 2 din HOTĂRÂREA Nr. 
419/2018 din 8 iunie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
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98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire 
a contractelor/ acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/ 
acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări 
și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor 
Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind 
organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții 
Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 
achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 867/2016,  

„În cazul achiziției directe, autoritatea contractantă are 
obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de 
SEAP” sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a web-site-
ului propriu/ANAP sau a SEAP, însoțită de descrierea produselor, 
serviciilor sau lucrărilor care urmează a fi achiziționate. 

    (3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care valoarea 
estimată a achiziției este mai mică de: 

    a) 100.000 lei pentru produse și servicii, respectiv 280.000 
lei pentru lucrări, entitatea contractantă poate achiziționa direct, fără 
a utiliza catalogul electronic sau anunțul prealabil, prin consultarea a 
minimum trei candidați; 

    b) 70.000 de lei, entitatea contractantă poate achiziționa 
direct pe baza unei singure oferte; 

    c) 4.500 lei, entitatea contractantă are dreptul de a plăti 
direct, pe baza angajamentului legal, fără acceptarea prealabilă a 
unei oferte. 
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    (4) Dacă, în urma consultării prevăzute la alin. (3) lit. a), 
entitatea contractantă primește doar o ofertă valabilă din punctul de 
vedere al cerințelor solicitate, achiziția poate fi realizată. 

    (5) Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile 
aferente achiziției directe poate lua forma unui contract de achiziție 
sectorială sau al unei comenzi ori a altui tip de document încheiat în 
condițiile legii, inclusiv în cazul achizițiilor inițiate prin intermediul 
instrumentelor de plată ce permit posesorului să le utilizeze în relația 
cu comercianții în vederea efectuării de plăți, fără numerar, pentru 
achiziționarea de produse, servicii și/sau lucrări prin intermediul unui 
terminal, cum ar fi, dar fără a se limita la, cardurile de plată și/sau 
portofele electronice." 

Centrul Județean a achiziționat prin intermediul SICAP produse,  
servicii  și lucrări în conformitate cu Anexa nr. 3  la prezentul raport. 

 

3.3.5. Durata medie a unui proces de achiziție publică 

Având în vedere faptul că în anul 2020 au fost realizate doar achiziții  
prin cumpărare directă în sistem offline sau prin intermediul Sistemului 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP), durata medie a unui proces de 
achiziție indiferent de categoria de achiziție a fost de 7 zile lucrătoare, 
făcând o medie a achizițiilor online în care data limita de răspuns a 
ofertantului este de 3 zile lucrătoare și cea a achizițiilor offline unde se 
solicită oferte și se analizează în aproximativ 10 zile lucrătoare.  

 

3.3.6. Numărul de contestații formulate la Consiliul Național 
de Soluționare a Contestațiilor 

În cazul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, în anul 
de raportare (2020) nu au fost formulate contestații la Consiliul Național 
de Soluționare a Contestațiilor. 
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3.3.7. Proceduri anulate 

La Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, în anul 2020, 
au existat următoarele achiziții anulate: 

Ofertă refuzată – 1 privind montare porți acces; 

Condiții neacceptate la termen – 2 din care una pentru o asigurare 
RCA și una pentru o asigurare CASCO; 

Condiții refuzate: 1 pentru diplome; 

Oferă neacceptată în termen – nu au existat. 

Situația privind procedurile anulate este prezentată în Anexa nr. 4 la 
prezentul raport de activitate. 
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4. ORGANIGRAMA 
 

4.1. Structura organizatorică 
Structura organizatorică, numărul de personal și bugetul Centrului 

Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud se aprobă prin hotărâre a 
Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în raport cu obligațiile sau cu 
programele stabilite, astfel încât să se asigure îndeplinirea în mod 
corespunzător a atribuțiilor și activităților specifice. 

Organigrama Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud 
pentru anul 2020 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Bistrița-Năsăud nr. 28 din 24.04.2019.  

Structura administrativă a instituției se prezintă astfel: 

• Conducere    10 posturi 

• Personal de execuție 91 posturi 

• Total   101 posturi 

Conducere - Manager: Țărmure Gavrilă 

Director artistic – coordonator al Direcției Artistice de Promovare 
Cultural-Muzicală și Spectacol Folcloric „Dor românesc”: Cojocărița Matilda 

Contabil șef – coordonator al Serviciului Financiar, Contabilitate, 
Resurse Umane, Administrative: Dospina Daniela 

1. Serviciul Financiar, Contabilitate, Resurse Umane, 
Administrativ cu 1 post de conducere – șef birou: Bumb Ioana și 14 posturi 
de execuție; 

2. Serviciul Conservare, Cercetare, Protejarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia cu 1 
post de conducere – șef serviciu: Ometiță Emilia și 10 posturi de execuție 
din care unul vacant, format din specialiști pe diferite domenii culturale; 

3. Serviciul Pregătire și Perfecționare Artistică „Școala de Arte și 
Meserii” cu 1 post de conducere – șef serviciu: Dragonici Anamaria, iar 
din 01.09.2021 Cochisă Gabriela (interimar, până la ocuparea funcției prin 
concurs) și 9 posturi de execuție, format din profesori și instructori pe 
diferite discipline, cu diferite grade didactice și vechime în învățământ; 
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4. Direcția Artistică de Promovare Cultural-Muzicală și Spectacol 
Folcloric „Dor Românesc” cu 2 posturi de conducere: 1 șef serviciu – Pașcu 
Alexandru și 1 șef birou – Marti Anamaria și 45 posturi de execuție, 
formată din dansatori (dans popular), soliști vocali, corepetitor, maeștri 
de sunet, dirijor, concert maestru și instrumentiști; 

5. Serviciul Centrul Cultural ”Dacia” cu 2 posturi de conducere: 1 
șef serviciu – Creța-Bugnar Ramona și 1 șef birou – Vrăzmaș Cristian și 
13 posturi de execuție, din care două vacante. 

Din totalul de 101 posturi prevăzute în organigramă, la data de 31 
decembrie 2020, instituția avea ocupate un număr de 98 posturi, din care 
10 conducere și 88 execuție, respectiv un număr de 3 posturi vacante.  

 

4.2. Informații despre Managementul Resurselor Umane 
Funcționarea Centrului se asigură prin activitatea personalului 

angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau 
determinată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative, 
precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea 
programelor și proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate 
potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe 
sau în baza unor convenții reglementate de Codul Civil. 

Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă 
nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condițiile 
legii. 

Pe parcursul anului 2020 nu au fost organizate concursuri pentru 
ocuparea posturilor vacante și s-au pensionat două persoane. 

Personalul Centrului se structurează în personal de conducere, 
personal de specialitate, personal administrativ și personal auxiliar. 

Atribuțiile personalului încadrat în cadrul Centrului sunt cele 
prevăzute în fișa postului și în Regulamentul de Organizare și Funcționare. 

Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice în 
Centru, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat și salarizat 
în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare 
aplicabile personalului bugetar contractual.  
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Personalul de specialitate care desfășoară activități de educație 
permanentă în cadrul Centrului, angajat cu contract individual de muncă, 
este încadrat și salarizat conform legislației în vigoare, în funcție de 
pregătirea profesională. 

Începând cu luna martie până la sfârșitul anului 2020, din cauza 
pandemiei SARS-Cov-19, activitatea Centrului Cultural ”Dacia” a fost 
restricționată conform ordonanțelor de urgență emise de Guvernul 
României, care au instituit starea de urgență, respectiv de alertă, în 
consecință angajații fiind, pentru perioade lungi, în șomaj tehnic și plătiți 
cu 75% din salariul de bază.   

Venitul mediu brut la nivelul instituției în luna decembrie 2020 a fost 
de  3551 lei/persoană. Sporul de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din 
salariul de bază, s-a acordat întregului personal didactic de predare din 
cadrul Școlii de Arte și Meserii până în luna iunie, conform Leg. 153/2017, 
anexa I, cap. I-B, art. 16, apoi doar cadrelor didactice cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Sporul de condiții 
vătămătoare, de 15% din salariul de bază, s-a acordat personalului având 
funcția de Șofer.     
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5. RELAȚIA CU COMUNITATEA 
 

Conștienți de importanța comunității în desfășurarea în bune condiții 
a activităților culturale, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud a 
inițiat parteneriate noi și a dezvoltat parteneriatele existente cu membri 
importanți la nivelul comunității culturale locale și naționale. 

Cele mai importante instituții culturale cu care s-a colaborat la nivel 
de județ și de municipiu sunt: Direcția Județeană pentru Cultură a 
Ministerului Culturii, Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud, Centrul Cultural 
Municipal ”George Coșbuc” Bistrița, Biblioteca Județeană ”George Coșbuc” 
Bistrița-Năsăud. Relația Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud 
cu aceste instituții a fost foarte bună pe tot parcursul anului 2020, atât la 
nivelul consultării periodice și a corelării strategice a proiectelor și 
programelor culturale, cât și la nivelul realizării propriu-zise a unor acțiuni 
culturale de impact și de succes.  

În județ există Asociații, Fundații și I.M.M.-uri cu profil cultural: 
„Societatea de Concerte”, „Nunta Zamfirei”, „Balada”, „Bistrița Medievală”, 
„Ginta latină”, „ASTRA”, „România din inima mea”, „Uniunea Artiștilor 
Plastici – filiala Bistrița”, „Doina Someșană”, „Someșana”, Asociația 
„Vestigium”, U.S.R., „Asociația Scriitorilor din județul Bistrița-Năsăud”, 
Asociația Municipală a Scriitorilor, Fundația Culturală „Ethnos”, filiala 
Bistrița, colective teatrale de elevi din licee, etc. Colaborarea și 
parteneriatele cu acestea s-au dovedit un element important în reușita 
desfășurării activităților noastre culturale. 

Partenerul strategic continuă să fie Fundația Societatea de Concerte, 
iar o mare parte dintre evenimentele planificate au fost găzduite de 
fundație în spațiul său, Sinagoga din Bistrița. 

Pe plan național s-au dezvoltat importante colaborări la nivel 
instituțional, cu parteneri care ne-au ajutat mult în direcția promovării 
activității. Fie că a fost vorba despre instituții de media, fie organizații 
guvernamentale sau structuri de stat, pe parcursul anului 2020 
colaborările interculturale au fost la un nivel superior. 

O succintă enumerare este necesară pentru exemplificarea 
diversității relațiilor pe care Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-
Năsăud le-a dezvoltat și amplificat în decursul anului precedent: 
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Ambasada Statelor Unite ale Americii, Ambasada Franței, Administrația 
Fondului Cultural Național, Institutul Cultural Român, Institutul Goethe, 
Opera de Stat din Viena;  

- instituții culturale județene sau naționale, institute de cercetare și 
instituții de învățământ superior (universități), precum: Institutul de 
Etnografie și Folclor ”Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, 
Universitatea din București prin Institutul de Cercetare ICUB, 
Universitatea de Vest din Timișoara, Muzeul Județean de Etnografie și al 
Regimentului de Graniță Caransebeș, Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Caraș-Severin; 

- publicațiile: Dilema Veche, Observator Cultural, companiile media: 
Radio România Cultural, Radio France International, Televiziunea 
Română. 

În ceea ce privește activitatea profesională a Serviciului  
Conservare, Cercetare, Protejarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, 
Literatură, Muzică Clasică, Teatru, Multimedia, aceasta a fost întotdeauna 
orientată către beneficiarii săi, un public numeros și diversificat, axându-
se pe următoare direcții:  

- Științific: prin studiile de cercetare, revista de specialitate a 
Serviciului, filmele cu caracter documentar etnologic și 
etnografic, prin participarea la conferințe, colocvii, comisii de 
jurizare și specialitate, conceperea unor CD-uri document 
muzical și video sau diverse schimburi interculturale; 

- Cultural-artistic: prin spectacole artistice, festivaluri folclorice 
locale, județene și naționale, reprezentări la manifestări 
naționale, prin festivaluri de film etnografic, expoziții de 
fotografie documentară, prin delegări de ansamblurilor artistice 
județene la diverse manifestări naționale; concursuri de 
interpretare muzicală, expoziții de artă populară, ateliere 
meșteșugărești interactive, prin tabere de creație (pictură, 
sculptură), expoziții de artă plastică, lansări de carte etc.   

- Educație/ Educație permanentă:  prin proiecte derulate în 
colaborare cu instituții de învățământ din județul Bistrița-Năsăud, 
dar și cu ONG-uri sau Asociații culturale, socio-educative din județ, 
din țară și străinătate; prin susținerea formațiilor artistice de copii 
la festivalurile și concursurile folclorice județene, naționale și 
internaționale; prin materiale de specialitate și consultanță 
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asigurată elevilor din județul Bistrița-Năsăud, participanți la 
Olimpiade Naționale (Limba și Literatura Română, Muzică); prin 
proiecte de educație permanentă derulate cu diverse fundații și 
asociații culturale din țară și străinătate; prin proiecte interjudețene 
destinate motivării meșterilor și artiștilor populari de a-și continua 
activitățile în cadrul comunităților din care fac parte, ca modele vii, 
demne de urmat, pentru tânăra generație etc.  

 
 

 
   DATA,               MANAGER, 

05.02.2021                                         Dr. GAVRILĂ ȚĂRMURE 
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