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Raport de activitate pentru evaluarea managementului 

Casei Orăşenești de Cultură Negreşti-Oaş, 

pentru perioada 2014 – 2018 

 

 

 

 

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

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

comunităţi 

Din punct de vedere al culturii, Țara Oașului (și implicit orașul Negrești-Oaș) are suficiente 

elemente care o individualizează: 

 bogată cultură tradiţională materială (Muzeul Țării Oașului cu întreg patrimoniul cultural, 

gospodăriile tradiționale, costumul popular, ceramică etc); 

 o imensă cultură populară imaterială (cântecul, dansul popular, graiul, datinile, tradiţiile, 

obiceiurile populare, meșteșugurile tradiționale, gastronomia locală, Tezaurul Uman Viu Finta 

Floare etc.); 

 obiective cu valoare culturală sau istorică (biserici, mănăstiri, monumente etc). 

 

În prezent, în orașul Negrești-Oaș îşi au sediul şi îşi desfăşoară activitatea următoarele instituţii 

publice de cultură, cu personalitate juridică, subordonate Consiliului Local: 

 Casa Orășenească de Cultură, care are în structură și Biblioteca Orășenească; 

 Muzeul Țării Oașului. 

  La acestea se adaugă instituţiile de educaţie şi învăţământ din oraș, organizaţii non-

guvernamentale (asociaţii, fundaţii, societăţi ştiinţifice şi creştine), precum şi diverse evenimente 

culturale cu tradiţie, toate acestea definind spaţiul cultural al oraşului Negrești-Oaș. 

 

 

Pe parcursul perioadei analizate, Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş (dar și Muzeul Țării 

Oașului) a colaborat cu următoarele instituţii/ organizaţii, astfel: 

În anul 2014:  

 Primăria şi Consiliul Local Negreşti Oaş – la toate evenimentele culturale organizate pe plan local 

(cf. listelor cu programele şi proiectele culturale proprii + altele aprobate de autoritatea locală); 

 Consulatul General al României la Cernăuți – 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

 Autoritatea Națională pentru Turism – Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, Zestrea 

Oașului – Festivalul Patrimoniului Țării Oașului; 

 Jeunes en Roumanie – proiectul Tineri pentru România; 

 Radio România Cluj – spectacol aniversar 60 ani Radio Cluj; 
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 ANPCDEFP, Team for Youth Association – module de formare: Metode și instrumente de 

educație non-formală în context Erasmus+, Managementul voluntarilor în context Erasmus+/ 

Tineret în acțiune; 

 Team for Youth Association – seminarul Valori europene, activități în cadrul proiectulului 

Carnaval Plus; 

 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Satu Mare – Zestrea Oașului, Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului; 

 Universitatea Babeș-Bolyai – convenție cadru, stagiu de practică studenți; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, Sâmbra Oilor, Festivalul Pălincii, 

Festivalul Mămăligii, Zilele județului, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, Calendarul 

piețelor, târgurilor și al altor manifestări publice pe anul 2015 etc; 

 Instituţia Prefectului Satu Mare – Festivalul etnofolcloric al românilor din Transcarpatia, 

Ucraina; 

 Muzeul Judeţean Satu Mare – Târg de artă meşteşugărească, Zilele cooperării europene, în 

cadrul proiectului Cooperare instituțională interactivă. Istorie, tradiții și cultură fără frontiere 

HUSKROUA/1101/140; 

 Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, Ziua mondială a 

Educatorilor; 

 Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului – Concert de colinde; 

 Protopopiatul Ortodox Român Oaş – Concert de colinde, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă, Concursul Icoana – mărturie a copilului, expoziţii, lansări de carte; 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare – evenimente 

culturale la nivel judeţean, precum: lansări de carte, expoziţii, Caravana Culturii Sătmărene, 

Sâmbra Oilor, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Negreşti-Oaş, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. 

Andron, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7, Biblioteca orăşenească Negreşti-Oaş – acţiuni de interes local, 

Târgul Mărțișorului, Caravana Culturii Sătmărene, Ziua Copilului; 

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare – lansări de carte, Anul Editorial Sătmărean, Caravana Culturii 

Sătmărene; 

 Şcoala de Arte Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene; 

 Primăria Csenger – Festivalul Merelor, Zilele orașului; 

 Colegiul Ady Endre Csenger – concurs Ady Endre; 

 Primăria şi Consiliul Local Mizil – Zilele orașului; 

 Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului –  târguri meşteşugăreşti, proiecte culturale; 

 Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia Dacia  – Concursul de creaţie literară Mihai 

Eminescu, alte manifestări culturale; 

 Asociația Speranța, Ucraina – Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, Festivalul 

Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă,  

 Crucea Roşie Negreşti-Oaş – Sâmbra Oilor, Târgul Mărțișorului, Zestrea Oașului, Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului; 

 Grand Mall Satu Mare – Târgul de Turism. 
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În anul 2015: 

 Primăria şi Consiliul Local Negreşti Oaş – la toate evenimentele culturale organizate pe plan local 

(cf. listelor cu programele şi proiectele culturale proprii + altele aprobate de autoritatea locală); 

 Ministerul Culturii – Gala Tezaure Umane Vii; 

 Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti – Gala Tezaure Umane Vii; 

 Consulatul General al României la Cernăuți – 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

 ICR Lisabona, Ambasada României la Lisabona - Expoziția Fragmente oșenești/ Meu Lar – 

Acasă la oșenii din Lisabona; 

 Autoritatea Națională pentru Turism – Șezătoare oșenească, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor 

de Iarnă; 

 Universitatea Babeș-Bolyai – convenție cadru, stagiu de practică studenți; 

 Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism şi Sport – promovarea în comun a unor 

proiecte educative şi de cercetare, activităţi de practică a studenţilor; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, Sâmbra Oilor, Festivalul Pălincii, 

Festivalul Mămăligii, Zilele județului, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, Calendarul 

piețelor, târgurilor și al altor manifestări publice pe anul 2015 etc; 

 Muzeul Judeţean Satu Mare – Târg de artă meşteşugărească, Zilele cooperării europene, în 

cadrul proiectului Cooperare instituțională interactivă. Istorie, tradiții și cultură fără frontiere 

HUSKROUA/1101/140; 

 Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Satu Mare – 2 mai, Ziua Naţională a 

Tineretului din România; 

 Filarmonica Dinu Lipatti Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, concerte muzică clasică; 

 Protopopiatul Ortodox Român Oaş – Concert de colinde, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă, alte; 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare – evenimente 

culturale la nivel judeţean, precum: lansări de carte, expoziţii, Caravana Culturii Sătmărene, 

Sâmbra Oilor, Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, Festivalul Datinilor şi 

Obiceiurilor de Iarnă; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Negreşti-Oaş, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. 

Andron, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7, Biblioteca orăşenească Negreşti-Oaş – acţiuni de interes local, 

Târgul Mărțișorului, Caravana Culturii Sătmărene, Ziua Copilului; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare – Zilele Matematicii Sătmărene; 

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare – lansări de carte, Anul Editorial Sătmărean, Caravana Culturii 

Sătmărene; 

 Şcoala de Arte Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene; 

 Primăria Csenger – Zilele orașului; 

 Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului –  târguri meşteşugăreşti, proiecte culturale, strategie 

GAL; 

 Asociația Obștească Centrul Cultural European Dacia, Chișinău – Festivalul Ștefan cel Mare și 

Sfânt, Întâlniri bucovinene; 

 Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia Dacia – Concursul de creaţie literară Mihai 

Eminescu, alte manifestări culturale; 
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 Asociația Speranța, Ucraina – Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, Festivalul 

Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, alte manifestări; 

 Crucea Roşie Negreşti-Oaş – Sâmbra Oilor, Târgul Mărțișorului, Zestrea Oașului, Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului; 

 Grand Mall Satu Mare – Târgul de Turism. 

 

În anul 2016: 

 Primăria şi Consiliul Local Negreşti Oaş – la toate evenimentele culturale organizate pe plan local 

(cf. listelor cu programele şi proiectele culturale proprii + altele aprobate de autoritatea locală); 

 Ministerul Culturii, în parteneriat cu Centrul Regional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 

Imaterial din Europa de Sud-Est, aflat sub auspiciile UNESCO – Implementarea la nivel naţional 

a Convenţiei UNESCO; 

 Ambasada României la Varșovia, în colaborare cu Autoritatea Națională pentru Turism – Târgul 

internaţional de turism Tour&Travel Warsaw, Polonia; 

 Consulatul General al României la Cernăuți – 1 Decembrie, Ziua Națională a României; 

 Autoritatea Națională pentru Turism – Șezătoare oșenească, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor 

de Iarnă; 

 Institutul Arhiva de folclor a Academiei Române, filiala Cluj-Napoca – cercetare etnografică în 

Ţara Oaşului, nominalizare pe lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al 

umanităţii a tarafului oşenesc (ceteră şi vioara a II-a sau zongora); 

 Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti – Colocviul internațional Etnomuseologica; 

 Muzeul Național de Artă Contemporană, București – expoziția Retrospectivă Mihai Olos; 

 Muzeul de Artă Cluj-Napoca – Retrospectiva Art Bunavestire; 

 Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza, Baia Mare – expoziţia Florile minerale ale 

Maramureşului în Ţara Oaşului; 

 Muzeul Judeţean Satu Mare – Simpozion Ziua universală a iei; 

 Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale – Festivalul Din dragoste 

pentru frumos, festival anual de artă, cultură și teologie, ediția a VI-a; 

 Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca – convenție cadru, stagiu de practică studenți;  

 Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare – Zilele Europene ale Patrimoniului; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, Sâmbra Oilor, Festivalul Pălincii, 

Festivalul Mămăligii, Zilele județului, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, Calendarul 

piețelor, târgurilor și al altor manifestări publice pe anul 2016 etc; 

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare: evenimente 

culturale la nivel judeţean, precum: lansări de carte, expoziţii, Caravana Culturii Sătmărene, 

Sâmbra Oilor, Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, Festivalul Datinilor şi 

Obiceiurilor de Iarnă, Art Bunavestire, Versus, dar împreună; 

 Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene, concert muzică 

clasică; 

 Protopopiatul Ortodox Român Oaş – Concert de colinde, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă, alte; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Negreşti-Oaş, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. 
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Andron, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7, Biblioteca orăşenească Negreşti-Oaş – acţiuni de interes local, 

Târgul Mărțișorului, Caravana Culturii Sătmărene, Ziua Copilului; 

 Şcoala Gimnazială nr. 1 Negreşti-Oaş – Proiectul educațional De la bunii și străbunii noștri; 

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare – lansări de carte, Anul Editorial Sătmărean, Caravana Culturii 

Sătmărene; 

 Şcoala de Arte Satu Mare – Caravana Culturii Sătmărene;  

 Primăria Csenger, Ungaria – Zilele orașului; 

 Primăria Teceu, Ucraina – Zilele orașului;  

 Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului – târguri meşteşugăreşti, proiecte culturale; 

 Asociația Obștească Centrul Cultural European Dacia, Chișinău – Festivalul Ștefan cel Mare și 

Sfânt, Întâlniri bucovinene; 

 Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia Dacia – Concursul de creaţie literară Mihai 

Eminescu, proiectul Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia „Dacia” – 15 ani de 

activitate în comunităţile româneşti din Transcarpatia, seminarul internațional Asociații 

românești din Ucraina, Zestrea Oaşului, Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş; 

 Asociația de Științe Etnologice din România – Conferința Națională Anuală A.S.E.R., ediția a 

XII-a, Craiova; 

 Asociația Speranța, Ucraina – Sâmbra oilor, Zestrea Oaşului, Festivalul Patrimoniului Ţării 

Oaşului, Negreşti-Oaş; 

 Crucea Roşie Negreşti-Oaş – Sâmbra oilor, Târgul Mărțișorului, Zestrea Oașului, Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului; 

 Alți reprezentanți ai societății civile, asociații și fundații. 

 

În anul 2017: 

 Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş – la toate evenimentele culturale organizate pe plan local 

(cf. listelor cu programele şi proiectele culturale proprii + altele aprobate de autoritatea locală); 

 Academia Română, Asociația România Culturală și alte instituții de cultură – Expoziția Regina 

Soldat și Sesiunea omagială Regina Soldat; 

 Ambasada României la Paris, Republica Franceză – Ziua Națională a României, în cadrul 

proiectului Marea Unire a Oșenilor; 

 Ambasada României în Republica Polonă, Camera Bilaterală de Comerț și Industrie Polono-

Română, Uniunea Națională a Patronatului Român, Asociația Drum bun Cracovia, Asociația 

Polski Fiat – GO ROMANIA, caravana polonă a mașinilor de epocă, expoziție, spectacol folcloric, 

eveniment pentru promovarea turismului românesc; 

 Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General 

pentru Situații de Urgență Someșul al județului Satu Mare – Ziua pompierilor din România; 

 Guvernul României, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați – Arta 

Populară Românească, în cadrul conferinţei Creaţie, inovare, antreprenoriat, creştere şi 

dezolvare: Femeile se impun!; 

 Ministerul Culturii și Identității Naționale, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu Mare – Zilele 

Europene ale Patrimoniului, ediția a XXXV-a; 

 Consulatul României la Solotvino, Ucraina – Mărţişor, vestitorul primăverii; 

 Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti – masă rotundă cu tema Educație non-formală. 

Așteptări și împliniri; 
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 Rețeaua Națională a Muzeelor din România – Noaptea muzeelor; 

 Asociația de Științe Etnologice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul 

Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere din Baia Mare, Consiliul Județean Maramureș, 

Asociația pentru Cultură, Comunicare și Dezvoltare Durabilă – Conferința Națională ASER, ediția 

a XIII-a; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare – Proiectele culturale Darurile lui Moș Nicolae și Marea Unire a 

Oșenilor, finanțate prin Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile, domeniul 

cultură, din bugetul propriu al județului Satu Mare, Calendarul piețelor, târgurilor și al altor 

manifestări publice pe anul 2017 etc; 

 Consiliul Județean Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Asociația Victor Babeș 172 – 

Festivalul Moșteniri culturale, Cluj-Napoca, Ziua națională a costumului tradițional; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Satu Mare: expoziția anuală de artă plastică contemporană Art Bunavestire; expoziția 

de fotografie Versus, dar împreună, Sâmbra Oilor, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă; 

 Muzeul Judeţean Satu Mare – vizită tematică în cadrul Școlii de Vară a istoricilor, ediția a XIII-a; 

 Protopopiatul Ortodox Român Oaş – Concert de colinde, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă, sărbătorile cu caracter patriotic: 24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, 

Ziua Armatei, Ziua Națională a României, Zilele Europene ale Patrimoniului, alte; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Negreşti-Oaş, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. 

Andron, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7 – acţiuni de interes local, Târgul Mărțișorului, Săptămâna 

„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, Ziua Copilului, Darurile lui Moș Nicolae; 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş – Proiectul educațional De la bunii și străbunii noștri; 

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare – lansări de carte, Anul Editorial Sătmărean; 

 Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia Dacia – realizarea numărului 2 (99) al ziarului 

APȘA, Gazeta regională social-politică din Transcarpatia, Mărţişor, vestitorul primăverii, 

Simpozionul internațional 70 de ani de la deportarea românilor din Apșa de Jos, Transcarpatia, 

Ucraina și seminarul cu redactorii, colaboratorii, specialiștii (istorici, etnografi etc.), profesori din 

școli și universități, autoritățile locale și naționale care colaborează cu periodicul Apșa, Ucraina, 

Zestrea Oaşului, Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş, alte activități culturale; 

 Școala de Artă București, designer Maria Constantinescu – prezentarea colecției de modă Pe firul 

tradiției; 

 Grupul de Acţiune Locală Ţara Oaşului – conferința Fonduri europene prin programul LEADER 

în Ţara Oaşului, târg al producătorilor şi meşteşugăresc; 

 Asociația Team for Youth Association – Caravana SEV, workshop-uri pentru tineret prin 

programul Erasmus +; 

 Crucea Roşie Negreşti-Oaş – Zestrea Oaşului, Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului, Pe ulițele 

satului... la Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului, Ziua universală a iei, activități tematice, 

Sâmbra oilor, Târgul Mărțișorului Tradițional; 

 Asociația Zestrea Strămoșească Londra – Expoziția Un oșan printre noi și Din Oaș în Paști, 

lansarea albumului foto-etnografic; 

 Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare – Marșul Diversității, desfășurat cu ocazia 

Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului; 
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 Primăria și Consiliul local Tășnad, Casa de Cultură Tășnad – Festivalul-concurs Dragu-mi-i 

cântul și jocul, Tășnad; 

 Asociaţia crescătorilor de ovine şi caprine Ovim-Nord din judeţul Satu Mare, Ștefan Berinde – 

Coborâtu’ oilor de la munte în Ţara Oaşului, expoziţie de ovine; 

 Asociația socio-culturală Țara Oașului – Nunta oșenească; 

 Autoritatea Națională pentru Turism – Șezătoare oșenească; 

 Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală – Conferința Națională a Managerilor 

Culturali, ediția a IV-a; 

 Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, ASTRA, 

Despărțământul ASTRA Carei – participare la a 112-a Adunare Generală ASTRA, Carei; 

 Asociația Produs de Maramureș – Produs de Maramureș și Oaș, târg de produse tradiționale, 

meșteșugărești și artizanale, în cadrul evenimentului Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului 

Țării Oașului; 

 Alți reprezentanți ai societății civile, asociații și fundații. 

 

În anul 2018: 

 Primăria şi Consiliul Local Negreşti-Oaş – la toate evenimentele culturale organizate pe plan local 

(cf. listelor cu programele şi proiectele culturale proprii + altele aprobate de autoritatea locală); 

 Academia Română, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Simpozionul Centenarul 

Marii Uniri, Credință, Rezistență și Istorie Românească; 

 Ministerul Culturii și Identității Naționale, Departamentul Centenar – Marea Unire a Oșenilor, 

Reconstituirea delegației Oașului participantă la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, proiect 

Centenar; 

 Primăria București, Teatrul Excelsior – Toți K1 pentru România. Unirea, visul unei națiuni, 

proiect Centenar; 

 Asociația culturală Elena Mândru –  Symphonic Jazz in Transylvania, Elena Mândru și Orchestra 

Română de Tineret, proiect Centenar; 

 Consiliul Județean Cluj, Primăria municipiului Cluj-Napoca, Asociația Victor Babeș 172 – 

Festivalul Moșteniri culturale, Cluj-Napoca; 

 Complexul astronomic Baia Mare – Expoziția Constelații românești tradiționale, expoziția 

fotografică Semnele ceriului, Tudorel Ilie; 

 Asociația Artistică Art Bunavestire, Art Bunavestire, ediția a XXXII-a, sub semnul Centenarului; 

 Rețeaua Națională a Muzeelor din România – Noaptea muzeelor; 

 Consiliul Judeţean Satu Mare prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Satu Mare: expoziția anuală de artă plastică contemporană Art Bunavestire; Sâmbra 

Oilor, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă; 

 Protopopiatul Ortodox Român Oaş – Concert de colinde, Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă, sărbătorile cu caracter patriotic: 24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române, Ziua Eroilor, 

Simpozionul Centenarul Marii Uniri, Credință, Rezistență și Istorie Românească, alte; 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş, Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Negreşti-Oaş, Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, Liceul Tehnologic Ioniţă G. 

Andron, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7, Biblioteca orăşenească Negreşti-Oaş – acţiuni de interes local, 

Târgul Mărțișorului, Ziua Copilului; 

 Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti-Oaş – Proiectul educațional De la bunii și străbunii noștri; 
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 Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare, G.P.P. Nr. 1, G.P.P. Nr. 7 – Proiectul educațional Traiul 

oșenilor de altădată; 

 Biblioteca Judeţeană Satu Mare – lansări de carte, alte activități specifice; 

 Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia – Simpozionul Centenarul Marii Uniri, 

Credință, Rezistență și Istorie Românească, alte manifestări științifice; 

 Teatrul Ararat – Pe ulițele satului... la Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului, teatru pentru copii; 

 Crucea Roşie Negreşti-Oaş – Zestrea Oaşului, Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului, Pe ulițele 

satului... la Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului, Ziua universală a iei, activități tematice, 

Sâmbra oilor, Târgul Mărțișorului Tradițional; 

 Asociația Produs de Maramureș – Produs de Oaș și Maramureș, târg de produse tradiționale, 

meșteșugărești și artizanale; 

 Alți reprezentanți ai societății civile, asociații și fundații. 

 

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

ameninţări) – Casa Orășenească de Cultură 

Punctele tari în realizarea obiectivelor sunt: 

 specificul zonei (datini, tradiţii, obiceiuri, costume populare unice, grai, muzică şi dans 

tradiţional, meșteșuguri, gastronomie locală, elemente de patrimoniu cultural imaterial); 

 personal angajat – specialişti în folclorul oşenesc (Maria Tripon, Vasile Solomon) şi 

colaboratorii: Ioan Varga, Mihai Zele, Petre şi Petrică Zele, Maria Petca-Poptean etc., respectiv 

meșteșugarii populari: tezaurul uman viu Floare Finta, luminătorii satului: Floare Hotca, Ana 

Mare, Maria Poptile, Maria Finta, Gheza și Emma Istvanfi; 

 iniţierea managerului în managementul proiectelor; 

 existenţa subvenţiilor pentru susţinerea vieţii culturale a comunităţii; 

 coordonarea activităților culturale la nivel instituțiilor de cultură din oraș – muzeu, casă de 

cultură, bibliotecă – în acord cu nevoile comunității; 

 colaborarea cu instituțiile de învățământ și cultele în vederea dezvoltării vieții culturale și 

spirituale a comunității. 

Punctele slabe în realizarea obiectivelor sunt: 

 lipsa unei săli de spectacole; 

 lipsa unor specialişti (echipa) în managementul proiectelor în cadrul instituţiei noastre; 

 personal insuficient (lipsă specialist achiziții publice); 

 inexistenţa unei strategii de dezvoltare culturală la nivelul judeţului/ orașului. 

Oportunităţile create pentru realizarea obiectivelor sunt: 

 creşterea interesului turistic pentru regiune/ localitate (Negrești-Oaș - stațiune turistică de interes 

local); 

 creşterea numărului de proiecte derulate la nivel judeţean, regional, local, colaborarea cu GAL 

Țara Oașului; 

 finanţarea de la buget; 

 posibilitatea derulării unor proiecte transfrontaliere, fiind situaţi la graniţa cu Ungaria, respectiv, 

Ucraina şi având relaţii de înfrăţire cu localităţile Csenger (Ungaria) şi Teceu (Ucraina). 

Ameninţările ce pot periclita realizarea obiectivelor sunt: 

 instabilitatea economică, legislativă şi politică; 
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 criza economică și restricțiile bugetare care duc la tendinţa alocării unor sume tot mai mici pentru 

satisfacerea nevoilor culturale. 

 

3. evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

Îmbunătățirea imaginii este o preocupare permanentă a Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș, 

vizând, în special, promovarea activităților culturale. Pentru dezvoltarea permanentă a audiențelor, pentru 

creșterea vizibilității acțiunilor în toate mediile este necesară implementarea unei strategii anuale de 

promovare, adaptată noilor tendințe și nevoilor de informare ale publicului. Nu este vorba numai despre 

calitatea activităţilor sau de conţinutul transmis, cât și despre eficiența mediilor de comunicare și 

adaptarea continuă a mesajului la cele mai utilizate canale de mediatice sau de socializare. 

Măsuri întreprinse: 

 Realizarea de parteneriate cu entităţi din toate domeniile (cultural, instructiv-educativ, social, 

economic, politic, media etc), atât pe plan local, cât şi naţional, cu personalităţi care pot multiplica 

prin apariţiile lor publice comunicarea referitoare la Casa Orăşenească de Cultură Negreşti Oaş; 

 Promovarea acţiunilor şi evenimentelor organizate de instituţie prin instrumente de marketing care 

au costuri cât mai reduse, însă un puternic impact asupra beneficiarului: organizarea periodică de 

conferinţe de presă pentru  informarea publicului (Zestrea Oașului – Festivalul Datinilor şi 

Obiceiurilor de Iarnă, evenimentele organizate sub brandul Zestrea Oașului – Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului), dar şi pentru transparenţa desfăşurării activităţii instituţiei, 

realizarea unor materiale promoţionale specifice (afişe, fly-ere, broșuri, reviste), participarea la 

emisiuni TV, la spectacole, festivaluri, alte manifestări cultural-artistice; 

 Transmiterea informațiilor pentru actualizarea permanentă a site-ului www.negresti-oas.ro (144 

de postări privind activitățile culturale organizate de instituțiile publice de cultură din Negrești-

Oaș); 

  Utilizarea canalului youtube pentru promovarea prin materiale video a unor activități:  

 Șezătoare in Negrești, https://www.youtube.com/watch?v=afRyfWNh7xY&t=191s 

 Șezătoare oșenească 2016 https://www.youtube.com/watch?v=NwqmrWLCzrY 

 Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă Negrești-Oaș 

https://www.youtube.com/watch?v=yoZxGxNL4U8, 

https://www.youtube.com/watch?v=WgKlGjkCzzM 

https://www.youtube.com/watch?v=K14UsZN6Y4g 

 Pe urmele tradiției la Muzeul Țării Oașului 

https://www.youtube.com/watch?v=j4yxOViEBa4&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hd-HoMzehM 

https://www.youtube.com/watch?v=u2nxAKSD-j4 

https://www.youtube.com/watch?v=TVKWPCH0064&t=448s 

https://www.youtube.com/watch?v=BFvUoA_sdf0 

 Sânzienele și ziua universală a iei în Țara Oașului 

https://www.youtube.com/watch?v=cKrOQiJSYfc 

 Art Bunavestire https://www.youtube.com/watch?v=KIIIcw9vDEc&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=SmbFJtFAL0s 

https://www.youtube.com/watch?v=KuMXXyWGtAU 

 Zestrea Maramureșului – Muzeul în aer liber al Țării Oașului 

https://www.youtube.com/watch?v=lnIVVEv_rsE&t=624s 

http://www.negresti-oas.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=afRyfWNh7xY&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=NwqmrWLCzrY
https://www.youtube.com/watch?v=yoZxGxNL4U8
https://www.youtube.com/watch?v=WgKlGjkCzzM
https://www.youtube.com/watch?v=K14UsZN6Y4g
https://www.youtube.com/watch?v=j4yxOViEBa4&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=8Hd-HoMzehM
https://www.youtube.com/watch?v=u2nxAKSD-j4
https://www.youtube.com/watch?v=TVKWPCH0064&t=448s
https://www.youtube.com/watch?v=BFvUoA_sdf0
https://www.youtube.com/watch?v=cKrOQiJSYfc
https://www.youtube.com/watch?v=KIIIcw9vDEc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SmbFJtFAL0s
https://www.youtube.com/watch?v=KuMXXyWGtAU
https://www.youtube.com/watch?v=lnIVVEv_rsE&t=624s
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https://www.youtube.com/watch?v=B4S4jpq5ttI&t=1320s 

https://www.youtube.com/watch?v=wCAtxwVCBqA 

https://www.youtube.com/watch?v=RrGDCw6Xfog 

 Nuntă în Țara Oașului https://www.youtube.com/watch?v=3WFhfXtQ-t0 

Total peste 12.000 de vizualizări; 

 Utilizarea consecventă a postărilor pe rețelele de socializare, în principal Facebook, pentru 

informarea eficientă publicului și lipsită de costuri; 

 Interviuri acordate cu ocazia principalelor evenimente culturale la posturile de televiziune: N-V 

TV Satu Mare, ITV, TV1 Satu Mare şi în presă: Gazeta de Nord-Vest, Informaţia Zilei, Jurnal de 

Oaș, Vocea Transilvaniei, Portal SM, Sătmăreanul etc; 

 Promovarea produselor și serviciilor cultural-turistice la târguri și evenimente turistice naționale și 

internaționale (Satu Mare, București, Paris, Varșovia, Lisabona, Paris etc.). 

 

4. măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

Dintre măsurile luate pe parcursul perioadei analizate, amintim: 

 Au fost organizate, periodic, întâlniri cu cadrele didactice și alți stakeholders în vederea 

descoperirii nevoilor culturale ale comunității; 

 Au fost aplicate chestionare care au vizat preferințele comunității pentru anumite activități 

culturale. 

 

5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

Oferta culturală a instituţiei noastre a vizat publicul de toate vârstele, fără deosebire de 

naţionalitate, etnie, sex, religie sau apartenenţă politică. Pe parcursul perioadei analizate, activităţile 

noastre s-au adresat deopotrivă copiilor, elevilor, tinerilor, celor pasionaţi de folclor, iubitorilor de muzică 

clasică, de teatru, însă, din pricina lipsei unui imobil în care să se desfăşoare în condiţii optime actul 

artistic, beneficiarii au avut îngreunat accesul la produsul nostru cultural. Şi pe viitor ne propunem aceleşi 

profil al beneficiarului, aceasta şi conform principiilor care guvernează politicile culturale internaţionale 

şi europene stipulate în documente precum Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul 

Internaţional privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale, Convenţia Europeană privind 

Protecţia Drepturilor Omului  şi a Libertăţilor Fundamentale, Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene şi care permit accesul liber la cultură, fără niciun fel de discriminare. 

Pe parcursul unui an calendaristic/ bugetar, instituția noastră propune mai multe categorii de 

produse și servicii culturale, criteriile de segmentare a pieței fiind: 

A. demografice (vârstă, nivel de pregătire, religie, naționalitate, ocupație); 

B. psihologice (personalitate, stil de viață); 

C. comportamentale (fidelitate, loialitate, atitudinea față de cultură). 

A. – segmentare demografică 

Programe, proiecte, activități pentru copii preșcolari și școlari:  

 Dialoguri culturale: Târgul Mărțișorului Tradițional, 1 Iunie – spectacol distractiv cu şi pentru 

copii, spectacole pentru copii, expoziţii etc – educație culturală, divertisment; 

 Nu uita că eşti român: 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române, 1 Decembrie – Ziua 

Națională a României, Ziua Eroilor, Ziua Europei, Ziua Drapelului, Ziua Armatei ș.a. – educație 

patriotică; 

https://www.youtube.com/watch?v=B4S4jpq5ttI&t=1320s
https://www.youtube.com/watch?v=wCAtxwVCBqA
https://www.youtube.com/watch?v=RrGDCw6Xfog
https://www.youtube.com/watch?v=3WFhfXtQ-t0
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 Sărbătorile de iarnă: Vine Moş Nicolae, Darurile lui Moș Nicolae, Caravana Moșului, Concert 

de colinde – educație; 

 Alte spectacole de teatru pentru copii – educație culturală, divertisment. 

Programe, proiecte, activități pentru tineri: 

 Zestrea Oașului – Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, Negrești-Oaș, Festivalul Datinilor și 

Obiceiurilor de Iarnă – promovarea, conservarea și valorizarea patrimoniului local, material 

și imaterial; 

 Spectacole şi alte activități/ competiţii – educație, divertisment; 

 Alte spectacole. 

Programe, proiecte, activități pentru alte categorii de vârstă și profesionale: 

 Ziua vârstnicilor (1 oct.) - divertisment; 

 Ziua mondială a educatorilor (5 nov.) – divertisment. 

B. – segmentare psihologică 

Programe, proiecte, activități pentru iubitorii de artă: concerte de muzică clasică, muzică populară, 

expoziții de artă plastică - educație, divertisment; 

Programe, proiecte, activități pentru iubitori ai tradiției: evenimente ce vizează conservarea și 

promovarea patrimoniului cultural imaterial (spectacole folclorice, târguri meșteșugărești etc.) – 

educație. 

C. – segmentare comportamentală 

Programe, proiecte, activități pentru copii preșcolari și școlari, alții: activitățile mai sus menționate. 

 

Pentru divesificarea ofertei culturale și pentru creştea numărului beneficiarilor, în general, este 

necesară o sală de spectacole. 

 

6. profilul beneficiarului actual 

Beneficiarul-ţintă al programelor (identificat în funcţie de programele şi proiectele culturale iniţiate): 

 pe termen scurt: - publicul; 

- tinerii talentaţi promovaţi în cadrul ansambului nostru. 

 pe termen lung: - angajaţii instituţiei,  

- comunitatea locală/ judeţeană/ naţională prin tezaurul cultural al instituţiei 

noastre (spectacole folclorice, costume tradiţionale, CD-uri şi DVD-uri). 

* Vezi și analiza grupurilor-țintă. 

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

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

culturală a autorităţii 

Obiectivele esenţiale ale politicii culturale din România sunt: stabilirea direcţiilor strategice, 

crearea structurilor şi oferirea resurselor necesare realizării condiţiilor care să permită şi să faciliteze 

dezvoltarea umană şi satisfacerea cerinţelor culturale ale individului şi ale comunităţilor. În acelasi timp, 

ele trebuie să aibă în vedere toate elementele care configurează viaţa culturală – creaţia contemporană, 

patrimoniul cultural şi diseminarea culturii, să le echilibreze şi să le facă compatibile cu principiile şi 

obiectivele identificate pe plan internaţional, dar şi cu cerințele şi tradiţiile naţionale. 

 Politica culturală din România se bazează pe 6 principii fundamentale, identificate în HG nr. 

28/2001, modificată: 

../Documents%20and%20Settings/user/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM##
../Documents%20and%20Settings/user/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM##
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 principiul protejării patrimoniului cultural naţional prin care valorile  şi bunurile care aparţin 

moştenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoaşterii trecutului  şi prezentului 

nostru;  

 principiul libertăţii de creaţie potrivit căruia libertatea de exprimare artistică şi de comunicare 

publică a operelor şi prestaţiilor artistice reprezintă nu numai un drept fundamental, ci şi un 

element esenţial al progresului uman;  

 principiul autonomiei instituţiilor de cultură potrivit căruia iniţierea şi desfăşurarea programelor şi 

proiectelor culturale nu pot fi restrânse ori cenzurate pe criterii etnice, religioase, politice ori 

pentru satisfacerea unor interese de grup;  

 principiul primordialităţii valorii care asigură condiţiile materiale  şi morale pentru afirmarea 

creativităţii şi talentului;  

 principiul  şansei egale la cultură, potrivit căruia, prin armonizarea politicilor culturale la nivel 

naţional cu cele la nivel local se asigură accesul şi participarea tuturor cetăţenilor la cultură, 

precum şi dezvoltarea vieţii spirituale a colectivităţilor, în toată diversitatea acestora;   

 principiul identităţii culturale în circuitul mondial de valori, potrivit căruia se asigură protejarea şi 

punerea în valoare a moştenirii culturale, se susţine  şi se promovează introducerea în circuitul 

cultural naţional şi internaţional a valorilor spiritualităţii naţionale şi se înlesneşte circulaţia în ţară 

a valorilor culturii universale.  

  Formularea politicilor culturale, a strategiilor şi programelor este o acţiune complexă care trebuie 

să ţină seama de o mulţime de factori: autorităţi, instituţii, entităţi economice, persoane sau grupuri de 

interese, mentalităţi socio-culturale. Pentru ca programele culturale să fie viabile, ele trebuiesc împletite 

armonios cu politicile economice, cu cele educative şi sociale, rezultând astfel politici de dezvoltare 

coerente. Nu sunt suficiente stabilirea obiectivelor, definirea misiunii, monitorizarea performanţei sau 

urmărirea publicului ţintă pentru ca politicile culturale să aibă succes.    

Din păcate, la nivel regional (regiunea de dezvoltare NV) și judeţean nu există strategii culturale, 

astfel încât devine dificilă realizarea unei strategii locale de dezvoltare culturală. Mai mult, la nivel 

național există Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-

2020 elaborată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, instrument de lucru utilizat în 

cadrul grupurilor de lucru în domeniul culturii, dar și Strategia pentru Cultură și Patrimoniu Național 

2016-2022, elaborată de Ministerul Culturii, aflată în avizare din decembrie 2016.  

Însă, Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș, prin toate acțiunile și activitățile întreprinse, a 

încercat să satisfacă nevoile și cerințele comunității negreștene și, deopotrivă, să se circumscrie 

politicilor/ strategiilor culturale naționale, precum și strategiei de dezvoltare locală. 

 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

Toate activitățile/ acţiunile culturale derulate de Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș au 

fost orientate către beneficiari, urmărind îndeaproape cerinţele acestora şi dezvoltând capacităţile 

organizatorice care să le asigure un program cultural coerent şi adaptat timpurilor actuale. Un aspect 

important al activității așezăminteor culturale-case de cultură îl constituie și educația permanentă, însă, în 

acest moment, din cauza lipsei personalului de specialitate, a dotărilor materiale și a spațiilor, nu avem o 

ofertă coerentă în acest sens (doar cursul de dansuri oșenești, respectiv activitatea Ansamblului folcloric 

„Oașul”), aspect ce urmează a fi remediat după darea în folosință a noului centru multicultural. 

 

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
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Analizând punctual proiectul managerial, prin raportare la Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020 elaborată de Institutul Național pentru 

Cercetare și Formare Culturală, am încercat o analiză succintă a obiectivelor noastre strategice, notate 

convențional cu A și a obiectivelor strategiei naționale, notate convențional cu B, astfel: 

 

A-OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea unui cadru propice pentru formarea personalităţii 

cetăţenilor, descoperind evenimentele culturale organizate în orașul Negrești-Oaș prin Casa 

Orășenescă de Cultură 

OBIECTIV GENERAL: Diversificarea ofertei culturale a orașului Negrești-Oaș, în concordanță 

cu nevoile comunității 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente culturale, în concordanţă cu lista programelor și 

proiectelor minimale aprobate de C.L., dar și cu solicitările beneficiarilor-ţintă (anual); 

 Diversificarea ofertei culturale, în concordanţă cu cerinţele comunităţii (anual); 

 Creșterea calității bunurilor/ serviciilor culturale și îmbunătățirea accesului publicului la acestea. 

B-OBIECTIV STRATEGIC: Îmbunătățirea participării comunităților locale la cultură în 

mediul rural și mic-urban prin așezămintele culturale 

OBIECTIV GENERAL – Creșterea calității serviciilor culturale în mediul rural și mic urban și 

îmbunătățirea accesului cetățenilor la informația culturală

OBIECTIVE STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE TERMEN 

Dezvoltarea unui cadru propice 

pentru formarea personalităţii 

cetăţenilor, descoperind 

evenimentele culturale organizate 

în orașul Negrești-Oaș  

 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente 

culturale, în concordanţă cu lista programelor 

și proiectelor minimale aprobate de C.L., dar și 

cu solicitările beneficiarilor-ţintă; 

 Diversificare ofertei culturale, în concordanţă 

cu cerinţele comunităţii. 

scurt, 

mediu, 

lung 

Îmbunătăţirea vizibilităţii Casei 

Orășenești de Cultură  

Negrești-Oaș 

 Realizarea de parteneriate cu instituţii similare 

din ţară şi străinătate, cu alte personalităţi din 

domeniu; 

 Promovarea prin social-media, reeditarea 

revistei instituției; 

 Folosirea tuturor evenimentelor  ca 

oportunităţi de promovare a instituţiei. 

scurt, 

mediu 

Dezvoltarea unor programe şi 

proiecte culturale în concordanţă 

cu politicile culturale naţionale, 

regionale, judeţene  

 Participarea personalului la cursuri de 

instruire/ perfecționare; 

 Salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 

al Țării Oașului; 

 Accesarea de programe de finanţare ca sursă 

suplimentară la bugetul instituţiei şi ca 

modalitate de realizare a unor activităţi 

culturale (CJ, CJCPCT, alte). 

scurt, 

mediu,  

lung 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Creșterea calității serviciilor culturale în mediul rural și mic-urban și îmbunătățirea 

accesului cetățenilor la informația culturală; 

 Aplicarea managementului și marketingului cultural în așezămintele culturale; 

 Diversificarea activității și a strategiilor așezămintelor culturale etc. (Strategia 

sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020:269). 

 

A-OBIECTIV STRATEGIC-GENERAL: Îmbunătăţirea vizibilităţii Casei Orășenești de 

Cultură Negrești-Oaș 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Realizarea de parteneriate cu instituţii similare din ţară şi străinătate, cu alte 

personalităţi din domeniu; 

 Folosirea tuturor evenimentelor ca oportunităţi de promovare a instituţiei culturale 

și îmbunătățirea accesului publicului la acestea. 

B-OBIECTIV STRATEGIC TRANSVERSAL – Întărirea capacității instituționale 

OBIECTIV GENERAL: Susținerea și diversificarea ofertei specifice cu accent pe experiment, 

explorare și excelență, în paralel cu întărirea capacității instituționale (Strategia sectorială în domeniul 

culturii și patrimoniului național pentru perioada 2014-2020: 242) 

 

A-OBIECTIV STRATEGIC: Salvgardarea, promovarea și revalorizarea patrimoniului 

cultural imaterial local 

OBIECTIV GENERAL: Păstrarea și promovarea tradițiilor în Țara Oașului 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Identificarea, cercetarea și inventarierea diverselor elemente de patrimoniu 

cultural imaterial; 

 Conservarea, promovarea și valorizarea patrimoniului imaterial prin programul 

național de salvgardare a patrimoniului imaterial, respectiv prin activități specifice; 

 Stimularea interesului publicului pentru astfel de bunuri culturale prin organizarea unor „ateliere 

vii” în cadrul târgurilor de profil. 

B-OBIECTIV GENERAL - Salvgardarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Încheierea proceselor de repertoriere și inventariere a patrimoniului cultural imaterial al 

României; 

 Adaptarea programului național de salvgardare, protejare și punere în valoare a patrimoniului 

cultural imaterial la realitățile unei societăți în rapidă schimbare, mai ales în ceea ce privește 

menținere tradițiilor etc (Strategia sectorială în domeniul culturii și patrimoniului național pentru 

perioada 2014-2020: 115) 
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C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz 

1. măsuri de organizare internă 

Conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/ 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare 

și funcționare a personalului autorității publice locale a orașului Negrești-Oaș, actualizat a fost actualizat 

ROF-ul instituției.  

Analizând statul de funcții, constatăm existența următoarelor funcții/ posturi: 

 1 manager, 

 1 inspector contabil - grad I, studii superioare, 

 1 referent cultural - grad I, studii superioare, 

 1 referent cultural - grad I, studii medii, 

 1 bibliotecar - grad IA, studii superioare, 

 1 bibliotecar - grad I, studii superioare. 

În perioada supusă analizei au fost emise următoarele decizii: 

 Decizii pentru numirea comisiei de inventariere anuală; 

 Decizii pentru numirea comisiei de casare anuală; 

 Decizii pentru numirea comisiei de achiziție directă bunuri și servicii; 

 Decizii pentru numire gestionar și casier; 

 Alte decizii, cf. legii; 

 Decizia 1/ 26.02.2016, privind organizare, implementare și menținerea unui sistem de control 

managerial în cadrul Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș; 

 Decizia 2/ 01.03.2016, privind stabilirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor 

achiziționate de Casa Orășenească de Cultură Negrești-Oaș; 

 Decizia 3/ 01.06.2016, privind desemnarea unui responsabil cu riscurile; 

 Decizia nr. 4/ 01.06.2016, privind constituirea comisiei de selecționare a arhivei și numirea 

responsabilului cu arhiva în cadrul Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș; 

 Decizia nr. 5/ 01.06.2016, privind desemnarea unei persoane responsabile cu achizițiile publice în 

cadrul Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș; 

 Decizia nr. 6/ 01.06.2016, privind aprobarea procedurilor specifice sistemului de control intern/ 

managerial; 

 Decizia nr. 7/ 22.07.2016, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind achizițiile 

publice, specifică sistemului de control intern/ managerial; 

 Decizia nr. 8/ 21.09.2016, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind utilizarea 

sistemului național de raportare forexbug, specifică sistemului de control intern/ managerial; 

 Decizia nr. 9/ 10.10.2016, privind stabilirea comisiei pentru concursul de promovare în grad; 

 Decizia nr. 10/ 10.10.2016, privind stabilirea comisiei de soluționare a contestațiilor pentru 

concursul de promovare în grad; 

 Decizia nr. 11/ 21.10.2016, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind întocmirea 

referatului de necesitate, specifică sistemului de control intern/ managerial; 

 Decizia nr. 12/ 27.10.2016, privind promovarea dnei Volșik Ancuța din funcția contractuală 

bibliotecar studii superioare grad I în bibliotecar studii superioare IA, ocupat ca urmare a 

promovării examenului de promovare în grad; 

 Decizia nr. 13/ 27.10.2016, privind desemnarea persoanei responsabile să exercite CFP propriu; 
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 Decizia nr. 14/ 17.11.2016, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind întocmirea 

programului anual al achizițiilor publice, specifică sistemului de control intern/ managerial; 

 Decizia nr. 15/ 28.11.2016, privind organizarea inventarierii patrimoniului Casei Orășenești de 

Cultură Negrești-Oaș; 

 Decizia nr. 1/31.01.2017, privind salarizarea personalului din cadrul Casei Orășenești de Cultură; 

 Decizia nr. /21.02.2017, privind aprobarea procedura operațională procedură SEAP speficică 

SCIM; 

 Decizia nr. 3/24.04.2017, privind aprobarea procedura operațională privind întocmirea 

regulamentului intern; 

 Decizia nr. 4/22.05.2017, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind efectuarea 

lucrărilor în regie proprie; 

 Decizia nr. 5/24.07.2017, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind eliberarea 

materialelor din magazia unității;  

 Decizia nr. 6/31.07.2017, privind reîncadrarea si stabilirea veniturilor salariale pentru Solomon 

Vasile; 

  Decizia nr. 7/31.07.2017, privind reîncadrarea si stabilirea veniturilor salariale pentruTripon 

Maria; 

 Decizia nr. 8/31.07.2017, privind reîncadrarea si stabilirea veniturilor salariale pentruAnania 

Ecaterina; 

 Decizia nr. 9/31.07.2017, privind reîncadrarea si stabilirea veniturilor salariale pentru Volșik 

Ancuța; 

 Decizia nr. 10/31.07.2017, privind reîncadrarea si stabilirea veniturilor salariale pentru Cuc Crina 

Maria; 

 Decizia nr. 11/16.08.2017, privind aprobarea unei proceduri privind planul de evacuare; 

 Decizia nr. 12/21.09.2017, privind desemnarea persoanei responsabile să exercite controlul 

financiar preventiv; 

 Decizia nr. 13/21.09.2017, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind monitorizarea 

stadiului de implementare a planului managerial; 

 Decizia nr. 14/07.12.2017, privind aprobarea unei proceduri operationale prinvind deplasarea 

personalului în interes de serviciu; 

 Decizia nr. 15/07.12.2017, privind aprobarea unei proceduri operaționale privind întocmirea 

contractului colectiv de muncă; 

 Decizia nr. 16/14.12.2017, privind organizarea inventarierii patrimoniului; 

 Decizia nr. 17/14.12.2017, privind acordarea vizei „Bun de plată”; 

 Decizia nr. 1/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentru Anania Ecaterina; 

 Decizia nr. 2/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentru Cuc Crina Maria; 

 Decizia nr. 3/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentru Lazar Natalia; 

 Decizia nr. 4/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentru Solomon Vasile; 

 Decizia nr. 5/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentruTripon Maria; 

 Decizia nr. 6/31.01.2018, privind stabilirea veniturilor salariale pentru Volșik Ancuța; 

 Decizia nr. 7/16.02.2018, privind delegare atribuții pentru Volșik Ancuța; 

 Decizia nr. 8/30.03.2018, privind aprobarea PO SCIM, contract concesionare, cumpărare, 

închirieri; 

 Decizia nr. 9/13.04.2018, privind încetare contract Anania Ecaterina; 
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 Decizia nr. 10/27.04.2018, privind acordarea de gradației 3 de vechime de la 10-15 ani, dlui 

Solomon Vasile; 

 Decizia nr. 11/27.04.2018, privind completarea comisiei de recepții a bunurilor, serviciilor sau 

lucrărilor achiziționate de COCMO; 

 Decizia nr. 12/04.05.2018, privind încetarea CIM Cuc Crina Maria; 

 Decizia nr.13/04.06.2018, privind aprobarea PO protecția datelor cu caracter personal; 

 Decizia nr. 14/04.06.2018, privind desemnarea responsabil pentru protecția datelor cu caracter 

personal; 

 Decizia nr. 15/18.06.2018, privind acordarea controlului financiar propriu; 

 Decizia nr. 16/18.06.2018, privind actualizarea deciziei „Bun de plată”; 

 Decizia nr. 17/22.08.2018, privind delegarea atribuțiilor de conducere a Casei Orașenești de 

Cultură pe perioadă determinată; 

 Decizie nr. 18/22.08.2018, privind desemnarea persoană responsabilă operare REVISAL; 

 Rapoarte de specialitate pentru propuneri cetățeni de onoare ai orașului Negrești Oaș, alte rapoarte 

de specialitate, memorii – la solicitarea ordonatorului de credite/ CL. 

 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

Conform Hotărârii Consiliului local nr. 37/ 2016, privind aprobarea regulamentului de organizare 

și funcționare a personalului autorității publice locale a orașului Negrești-Oaș a fost actualizat ROF-ul 

instituției.  

S-a implementat Sistemul de control intern managerial și au fost făcute reglementări interne în 

acest sens, conf. OUG 119/1999 privind controlul intern și OSGG 400/ 2015, respectiv Ord. 600/ 2018. 

 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

Comisia de cultură din cadrul consiliului local Negreşti-Oaş se întruneşte ori de câte ori este 

nevoie, având atât rol deliberativ, cât şi consultativ. De asemenea, au fost analizate în ședințe de comisie, 

cu directorii instituțiilor de învățământ din oraș și reprezentanți ai societății civile, principalele activități 

culturale, subliniindu-se necesitatea acestora și propunându-se un program anual. 

 

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

motivare/sancţionare) 

Conform comunicării nr. 6604/ 11.04.2016 emisă de Primăria orașului Negrești-Oaș și a HCL nr. 

5/ 2015, începând cu anul 2106 compartimentul bibliotecă a fost inclus în structura Casei Orășenești de 

Cultură Negrești-Oaș: bibliotecar I, Anania Ecaterina și bibliotecar I, Volșik Ancuța. 

 În anul 2018, în urma cererii de transfer a dnei Anania Ecaterina înregistrată la sediul Casei 

Orășenești de Cultură cu nr. 120/ 12.03.2018 și ținând cont de adresa nr. 473/05.03.2018 de la Biblioteca 

Județeană Satu Mare, corespondența oficială dintre Biblioteca Județeană Satu Mare și Consiliul Județean 

Satu Mare și acordul Consiliului Județean Satu Mare privind transferul, cu nr. 3602/26.02.2018, s-a 

realizat transferul dnei. Anania Ecaterina la Biblioteca Județeană Satu-Mare, încetându-i contractul de 

muncă conform deciziei 9/2018, nota de lichidare 173/2018. 

 Având în vedere vacantarea postului de bibliotecar I, prin transferul la cerere al doamnei Anania 

Ecaterina la Biblioteca Județeană Satu Mare și necesitatea derulării în parametri optimi a activității 

instituției, acesta a fost ocupat prin transfer, la cerere, conform articolului 32, din Legea-cadru Nr. 153 

din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede: 
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 „(1) Ocuparea unui post vacant în sistemul bugetar se poate face și prin transfer, dacă se 

realizează de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent. 

(2) Transferul poate avea loc după cum urmează: 

a) în interesul serviciului, numai cu acordul scris al persoanei care se transferă; 

b) la cererea persoanei, în urma aprobării cererii de transfer de către conducătorul autorității sau instituției 

publice la care se solicită transferul și de la care se transferă. 

(3) Prevederile din actele normative specifice domeniului de activitate referitoare la transfer rămân în 

vigoare.” 

și conform cererilor de transfer nr. 108/ 15.05.2017 și 65/ 17.04.2018, de la Biblioteca Comunală 

Certeze, de dl. Corpaș Florin Nicolae, fiind încadrat conform contractului individual de muncă nr. 

184/25.04.2018.  

Cursuri de perfecționare: 

2015: 

 Lazar Natalia:  

1.  PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academic pentru 

femeile din România, POSDRU/144/6.3/S/127928 – competențe IT, competențe 

antreprenoriale, limba engleză, formator. Organizator: Academia Română, Filiala Iași 

 Cicio Crina: 

1. Formare specifică în domeniul Achizițiilor Publice. Organizatori: Fondul European pentru 

Dezvolatare Regională,  Ministerul Dezoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici; 

2. Management financiar și contabilitate bugetară. Autorități naționale responsabile: Ministerul 

Dezoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, 

partener de formare ANFP: SC TRIVENTO SRL; 

3. Control financiar preventiv, Organizator: ATC Training; 

4. Scrierea propunerilor de finanțare și managementul proiectelor Erasmus +. 

2016: 

 Volșik Anca 

1. Certificat de absolvire program Expert achiziții publice, cod COR 214946, organizat de SC 

Atc & It Solutions SRL și avizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

 Lazar Natalia 

1. Certificat de absolvire curs specializare Managementul instituțiilor publice de cultură (2 

module) organizat de M.C. - I.N.C.F.C., cod COR 112029; 

2. Certificat de absolvire curs Implementarea corectă a stanadardelor de control intern managerial. 

Ordinul SGG nr. 400/2015, cod COP 112029, organizat de SC Atc & It Solutions SRL și avizat 

de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării Științifice; 

3. Certificate for having successfully attended the capacity-building workshop entitled: 

”Implementing the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage at the 

nation level”. 

2017: 

 Cuc Crina:  

1. Salarizarea personalului din cadrul instituțiilor publice, Trianbia Consulting SRL 
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2. Salarizarea personalului din cadrul instituțiilor publice. Perspective 2017-2020, Brum 

Parteners. 

Evaluare:  

 A fost realizată evaluarea anuală a personalului, obținându-se calificativele „bine” și „foarte 

bine”;   

 A fost evaluată activitatea managerului, anual, rezultatele fiind consemnate în rapoarte: 

Proces-verbal nr. 7026/ 15.05.2015, respectiv adresa nr. 7030/ 15.05.2015, nota evaluare 10; 

Proces-verbal nr. 10.110/ 27.05.2016, respectiv adresa nr. 10.128/ 27.05.2016, nota evaluare 10; 

Proces-verbal nr. 9.090/ 22.05.2017, respectiv adresa nr. 9115/ 23.05.2017, nota evaluare 10. 

Promovare:  

 Decizia nr. 12/ 27.10.2016, privind promovarea dnei Volșik Ancuța din funcția contractuală 

bibliotecar studii superioare grad I în bibliotecar studii superioare IA, ocupat ca urmare a 

promovării examenului de promovare în grad. 

 

Studii americane recente au demonstrat că există o legatură puternică între cultura organizațională 

și performanțele unei instituții publice, astfel: 

 cultura organizațională poate avea un impact semnificativ asupra performanței economice pe 

termen lung a instituției publice; 

 cultura organizațională va deveni, probabil, un factor tot mai important in determinarea succesului 

sau eșecului unei organizații în următorul deceniu; 

 deși rezistente la schimbare, culturile puternice pot contribui la amplificarea performanțelor 

instituțiilor publice. 

          Se poate spune că, în marea majoritate a instituțiilor publice din România, inclusiv în instituțiile de 

cultură, cultura organizațională va trebui să se transforme semnificativ pentru a putea răspunde nevoilor 

membrilor organizațiilor ce o determină. Personalitatea fiecărei organizații este creată din oamenii care o 

compun, iar starea actuală a instituțiilor de cultură este o consecință firească a imobilității de zeci de ani.   

 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituție, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale 

spaţiilor 

Pe parcursul perioadei supusă analizei nu a fost cazul refuncționalizării spațiilor, configurația 

rămânând aceeași:  

- birou manager; 

- birou contabilitate-resurse umane; 

- birou referenți culturali; 

- sală cursuri/ repetiții Ansamblul folcloric „Oașul”; 

- arhivă. 

Pentru buna funcționare, instituția a fost dotată cu echipamente (laptop, video-proiector etc.) 

și cu costume și recuzită necesare bunei funcționări a Ansamblului folcloric „Oașul”. 

 

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

organisme de control în perioada raportată 

Nu a fost cazul, doar au fost transmise Primăriei Negrești-Oaș datele solicitate în cadrul auditului 

anual realizat. 
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D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

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

perioadei raportate (vezi anexa 1) 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator 

2014 

Estimat  

mii lei  

2014 

Realizat 

mii lei 

2015 

Estimat 

mii lei  

2015 

Realizat 

mii lei 

2016 

Estimat  

mii lei 

2016 

Realizat 

mii lei  

2017 

Estimat 

mii lei 

2017 

Realizat 

mii lei 

1.  Total 

venituri 

260 269 300 371,60 360 594,48 380 733,42 

1. Venituri 

proprii 

5 2.2 5 - 5 - 7 77,22 

2. Subvenții 255 266,80 295 371,60 355 594,48 373 656,20 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator 

2014 

Estimat  

mii lei  

2014 

Realizat 

mii lei 

2015 

Estimat 

mii lei  

2015 

Realizat 

mii lei 

2016 

Estimat  

mii lei 

2016 

Realizat 

mii lei  

2017 

Estimat 

Mii lei 

2017 

Realizat 

mii lei 

 Total 

cheltuieli 

260 269 300 371,6 360 594,48 380 733,42 

1. Cheltuieli 

de 

personal 

90 101,671 110 120,382 130 193,55 150 253,82 

2. Bunuri și 

servicii 

170 167,329 190 251,218 230 400,93 230 479,60 

3. Cheltuieli 

de capital 

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

performanţă ale instituţiei din următorul tabel (vezi anexa 2) 

 

Nr. 

crt.  
Indicatori de performanţă*  

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

1. Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie + venituri –  

cheltuieli  de capital)/nr.  de 

beneficiari  

 

 

4,89 

 

 

5,30 

 

9,86 

 

 

12,23 

2.  Fonduri nerambursabile 

atrase (lei)  

 

0 

 

0 

 

0 

 

74.726 

3.  Număr de activităţi  

educaţionale  

 

45 

 

37 

 

21 

 

23 

4.  Număr de apariţii  media (fără 

comunicate de presă)  

 

65 

 

95 

 

84 

 

95 

5.  

Număr de beneficiari  

neplăti tori  

 

 

aprox.  

55.000 

 

 

aprox.  

70.000 

19.200 –  

bibliotecă  

41.100 - 

act. 

culturale 

Total - 

60.300 

17.305 –  

bibliotecă  

42.650 –  

act. 

culturale 

Total -  

59.955 

6.  Număr de beneficiari  

plăti tori**  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

7.  Nr. de expoziţ ii /Nr. de 

reprezentaţii/Frecvenţa medie 

zilnică  

 

-  

 

-  -  

 

-  

8.  Număr de proiecte/acţiuni 

culturale 

 

55 

 

57 

 

29 

 

35 

9.  Venituri proprii din 

activitatea de bază  

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

10. Venituri proprii din alte 

activităţi  

 

2.200 

 

0 

 

0 

 

2.500 

 

 

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate 

modifica/completa/nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei. 

** Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 
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E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

proiectul de management 

 

Pe parcursul perioadei analizate, Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş a continuat lista 

programelor iniţiate în anii precedenţi, prioritar fiind programul privind salvgardarea patrimoniului 

cultural imaterial – Redescoperirea tradiţiei în Ţara Oaşului: Zestrea Oașului, Festivalul Datinilor şi 

Obiceiurilor de Iarnă, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, spectacole, festivaluri la care a participat 

ansamblul instituției noastre şi multe alte activităţi care vizează promovarea datinilor, tradiţiilor, 

obiceiurilor, meşteşugurilor din Ţara Oaşului. Însă, am participat (ca partener, invitat) şi la alte programe 

culturale de interes la nivel judeţean, naţional sau chiar internaţional, acestea fiind deosebit de eficiente în 

promovarea instituţiei/ judeţului/ ţării.  

1.  viziune 

Preluând tradiția și experiența înaintașilor, ne propunem să punem în valoare experiențele artistice 

ale oșenilor, să contribuim la formarea și dezvoltarea personală și intelectuală printr-o ofertă 

cultural-educațională variată, să dezvoltăm programe și proiecte culturale în concordanță cu 

politicile culturale naționale, regionale, județene. 

2.  misiune 

Prin cultură se modelează personalitatea umană, întrucât cultura transmite modele 

comportamentale, atitudini sociale, reacţii dobândite şi învăţate, întreaga istorie a omului ca fiinţă socială. 

Sistemele sociale sunt creatoare de sens, iar, în timp, acestea dezvoltă mijloace de comunicare 

specializate, caracterizate printr-un nivel tot mai înalt de generalizare simbolică. O societate se 

organizează şi evoluează în jurul unui sistem socio-cultural care are calitatea de moştenire colectivă, 

devenit în timp logică culturală; ea are capacitatea de a descoperi cât mai multe din aspectele identităţii 

unei societăţi. 

La nivel internațional, există o percepție nouă, multisectorială asupra culturii: 

 cultura – factor de dezvoltare socială și comunitară; 

 cultura – factor al calității vieții; 

 cultura – parte integrantă a modului de viață al individului și al societăților; 

 cultura – factor determinant în dezvoltarea societății, respectiv, a personalității umane; 

 cultura – expresie a identității, dar, deopotrivă, a diversității; 

 cultura – factor important în realizarea integrării sociale și în lupta oricărei forme de 

excluziune sau marginalizare. (Mucică:22) 

De asemenea, cultura este considerat instrument de dezvoltare durabilă („dezvoltare 

economică, socială și umană care răspunde nevoilor generațiilor actuale, fără să limiteze capacitatea 

generațiilor viitoare de a-și satisface, larândul lor, aceste nevoi”) sau instrument de coeziune socială sau 

instrument al societății bazată pe cunoaștere. Însă, cultura are un rol hotărâtor în ceea ce privește 

dezvoltarea umană, care nu se reduce strict la aspectele materiale (standard de viață ridicat), ci presupune 

multe alte dimensiuni. (Mucică: 23-28) 

Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş este o instituţie publică de cultură, cu personalitate 

juridică, subordonată Consiliului Local Negreşti-Oaş, cu rol activ în dezvoltarea culturală locală.  

Conform OUG 118/ 2006, casa de cultură poate fi definită ca aşezământ cultural, care „îşi desfăşoară 

activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia, în concordanţă 

cu strategiile culturale şi educativ-formative stabilite de autorităţile sau de instituţiile în subordinea cărora 

funţionează”. Cu fiecare eveniment inițiat și organizat, Casa Orăşenească de Cultură Negreşti-Oaş 
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participă la consolidarea imaginii orașului Negrești-Oaș, a zonei etnografice Țara Oașului și a județului 

Satu Mare, având un rol important în spațiul cultural zonal. 

 

3. obiective (generale şi specifice); 4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management 

Desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor 

obiective: 

 „a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

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

a patrimoniului cultural imaterial; 

c) educaţia permanentă şi formarea profesională continua de interes comunitar în afara sistemelor 

formale de educaţie.” 

În scopul realizarii obiectivelor anterior menţionate, aşezămintele culturale pot organiza şi 

desfăşura  activităţi de tipul: 

„a) evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, 

seminarii şi altele asemenea; 

b) susţinerii expoziţiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susţinerii editării de 

cărţi şi publicaþţi de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-stiinţific; 

c) promovării turismului cultural de interes local; 

d) conservării şi punerii în valoare a meştesugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor; 

e) organizarii de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională 

continuă.” 

OBIECTIV STRATEGIC: Dezvoltarea unui cadru propice pentru formarea personalităţii cetăţenilor, 

descoperind evenimentele culturale organizate în orașul Negrești-Oaș prin Casa Orășenescă de Cultură 

OBIECTIV GENERAL: Diversificarea ofertei culturale a orașului Negrești-Oaș, în concordanță cu 

nevoile comunității 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Organizarea şi desfăşurarea de evenimente culturale, în concordanţă cu lista programelor și 

proiectelor minimale aprobate de C.L., dar și cu solicitările beneficiarilor-ţintă (anual); 

 Diversificarea ofertei culturale, în concordanţă cu cerinţele comunităţii (anual); 

 Creșterea calității bunurilor/ serviciilor culturale și îmbunătățirea accesului 

publicului la acestea. 

 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea vizibilităţii Casei Orășenești de Cultură Negrești-Oaș 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Realizarea de parteneriate cu instituţii similare din ţară şi străinătate, cu alte 

personalităţi din domeniu; 

 Folosirea tuturor evenimentelor ca oportunităţi de promovare a instituţiei culturale 

și îmbunătățirea accesului publicului la acestea. 

 

OBIECTIV STRATEGIC: Salvagardarea, promovarea și revalorizarea patrimoniului cultural imaterial 

local 

OBIECTIV GENERAL: Păstrarea și promovarea tradițiilor în Țara Oașului 
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OBIECTIVE SPECIFICE: 

 Identificarea, cercetarea și inventarierea diverselor elemente de patrimoniu cultural imaterial; 

 Conservarea, promovarea și valorizarea patrimoniului imaterial prin programul național de 

salvgardare a patrimoniului imaterial, respectiv prin activități specifice; 

 Stimularea interesului publicului pentru astfel de bunuri culturale prin organizarea unor „ateliere 

vii” în cadrul târgurilor de profil. 

5. strategie şi plan de marketing 

O definiție a marketingului (inclusiv a marketingului cultural) presupune, obligatoriu, o definire a 

pieței (market-ului): piața reprezintă spațiul în care are loc schimbul de servicii și produse, la anumite 

valori, în conformitate cu cererea și oferta. Piața culturală este reprezentată, de fapt, de publicul 

consumator de cultură. Abordarea de marketing în domeniul culturii necesită cercetarea pieţei, studiul 

sistematic al nevoilor şi aşteptărilor consumatorului, anticiparea lor şi chiar crearea de noi nevoi la 

nivelul unor segmente de piaţă. 

A promova marketingul strategic în domeniul culturii înseamnă a concepe întreaga activitate în 

funcţie de publicul-ţintă. Fiecare serviciu cultural îşi poate defini publicul vizat pe baza informaţiilor 

statistice furnizate de publicaţii de profil, studii, rapoarte, sinteze etc. sau prin cercetarea directă. 

Criteriile de segmentare a pieţei culturale se referă atât la caracteristicile demografice şi psihosociologice 

ale consumatorilor, cât şi la atitudinea lor faţă de oferta culturală. 

Oferta culturală nu are doar menirea de a satisface nevoi, ci şi de a le crea. Atunci când determină 

anumite dorinţe şi motivaţii, oferta este formatoare de cerere (atunci când se lansează un produs cultural 

nou sau când un produs cultural deja existent penetrează o piaţă nouă). 

Conform unei definiţii date de M. Moldoveanu şi V. Ioan-Franc, serviciile culturale sunt activitãţi 

prestate în beneficiul consumatorilor de culturã, cu sau fãrã participarea lor directã, cu scopul de a împlini 

anumite nevoi şi a le produce satisfacţiile aşteptate de ei. Serviciile culturale constituie o categorie 

distinctã de servicii. 

Serviciile culturale pot fi considerate și educative sau de divertisment, iar literatura de specialitate 

(Lovelock, Olteanu) le definește ca: 

 servicii publice, datorită accesului la ele; 

 servicii individualizate – răspund unor nevoi personale, dar pot deveni și colective; 

 servicii finale, din punct de vedere al beneficiarului – beneficiarul nu este doar 

individul, ci întreaga societate; 

 servicii destinate minții omului; 

 servicii formale, dar pot deveni și non-formale. 

În conturarea ofertei culturale a instituției ne vom referi la marketingul cultural din trei 

perspective: 

 marketing extern – marketingul propriu-zis (procesul de creare a produsului cultural, metodele de 

stabilire a prețului, promovare și publicitate, difuzarea produsului); 

 marketingul interactiv – se referă la referă la metodele și mijloacele de marketing utilizate pentru 

a stabili relații concrete între organizație/ instituție și clienți/ beneficiari (ambianța de prezentare a 

produsului, servicii complementare, acțiuni promoționale, internetul); 

 marketingul intern – se referă la tehnici, metode, acțiuni specifice marketingului, care au ca țintă 

publicul intern (personalul instituției/organizației): managementul și relația cu subordonații, 

implicarea personalului, „educarea” angajaților, asigurarea condițiilor pentru performanță și 

recunoașterea acesteia, acordarea de satisfacții personalului. (Zbuchea 2008: 70-74) 
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Orice instituție de cultură este un reper comunitate, având rol educativ, sociocultural și economic. 

În concordanță cu misiunea specifică fiecărei organizații, trebuie proiectată și oferta culturală de bunuri și 

servicii culturale, adică o strategie coerentă de marketing. Abordarea de marketing ajută orice instituție 

culturală să fie mai eficientă și să-și realizeze misiunea social-culturală. 

 

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

- vezi liste program minimal 

 

7. proiecte din cadrul programelor 

- vezi liste program minimal 

 

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

- vezi liste program minimal 
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LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE DE 

CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2014 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/ 

proiectului 

Cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate Suma esti- 

mată 

(lei) 

Per. de 

desf. 

 

1.  Ziua Culturii Naţionale Local/ 

judeţean 

 

1. Activităţi culturale (expoziţie, 

spectacol, depuneri flori) în 

colaborare cu instituțiile de 

învățământ din oraş; 

2. Concurs literar  

Mihai Eminescu, Ucraina 

 (premii din partea Primăriei prin 

Casa Orășenească de Cultură). 

- Informarea comunităţii 

negreştene asupra 

importanței zilei;  

 

- Implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii 

culturale a oraşului. 

3.000 

(tipărituri, flori, 

sonorizare, 

premii concurs 

Ucraina) 

15 ian. 

2014 

2.  Dialoguri culturale Local/ 

judeţean/ 

naţional 

 

 

 

Activităţi culturale în colaborare 

cu inst. de învățământ din oraş/ 

alte inst. de cultură:  

1. Târgul Mărţişorului 

Tradiţional, ed. a II-a,  

2.  1 Iunie – spectacol cu şi  

pentru copii,  

3. alte manif. locale  

- Realizarea unui dialog 

intercultural între 

instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ 

8.000 

(tipărituri, masa, 

flori, sonorizare, 

presă, premii, 

alte) 

 

2014 

ian.-dec. 

 

 

 

 

 

 

3.  Caravana culturii 

sătmărene 

judeţean/ 

naţional 

Lansări de carte, exp. de artă 

plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, 

spectacole de teatru etc, în 

colaborare cu instituţii de cultură 

sătmărene: C.J.C.P.C.T., Muzeul 

Jud., Biblioteca Jud., Şc. de Arte, 

Teatrul de Nord, Filarmonica etc. 

- Promovarea culturii 

sătmărene și a instituțiilor 

publice de cultură din 

județ prin activități 

specifice; 

- Familiarizarea 

publicului negreştean/ din 

judeţ cu fenomenul 

cultural din judeţ. 

2.000 

(tipărituri, masa, 

sonorizare, 

transport, chirie 

sală) 

2014 

mai 
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4.  Festivalul folclorului 

oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

Internaţ. Punerea în valoare a unui obicei 

ancestral – sâmbra oilor – o 

paradă a costumelor populare, a 

cântecului şi dansului. 

Organizatori: C.J. Satu Mare, 

C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Primăria 

Certeze, Primăria Negreşti-Oaş – 

pavoazare scenă, spectacol 

folcloric. 

-Atragerea unui număr cât 

mai mare de participanţi, 

o formă eficientă de 

turism cultural; 

-Promovarea Țării 

Oașului ca zonă turistică. 

3.500 + economii 

+ rectificare 

(spectacol 

folcloric,  

amenajare scenă,  

transport, 

colaboratori, 

masă tradițională) 

2014 

 mai 

5.  Nu uita că eşti român Judeţean Activităţi cultural-artistice şi 

ştiinţifice cu prilejul unor 

sărbători relevante pentru istoria 

neamului:  

1. 24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române,  

2. Ziua Eroilor, 

3. Ziua Drapelului 

4. Ziua Imnului 

5. Ziua Armatei, 

6. 1 Decembrie. 

- Cunoaşterea, prin 

mărturii, a trecutului 

istoric al neamului 

românesc; 

 

- Implicarea membrilor 

comunităţii în activități cu 

caracter patriotic. 

4.000 + economii 

+ rectificare 

(tipărituri, masă, 

flori, sonorizare, 

transport, premii 

colab.) 

 

2014 

în fcţ. de 

sărbătorile 

cu caracter 

patriotic 

6.   Festivalul Patrimoniului 

Culinar Carpatic - 

Patrimoniul Țării 

Oașului, Negrești-Oaș, 

ediția a II-a 

 

Internaț. - Expoziție/ târg meșteșugăresc 

- Simpozionul: Educaţia şi 

cultura – punţi de comunicare în 

vederea îmbunătăţirii colaborării 

transfrontaliere, ed. a V-a 

- Spectacol folcloric  

 

Partenert: CCIA Satu Mare,ANT 

-Întărirea relaţiilor 

transfrontaliere;  

 

-Păstrarea şi valorificarea 

într-o formă optimă a 

obiceiurilor gastronomice 

şi culturale locale. 

30.000 + economii 

+ rectificare 

(organizare târg, 

spectacol, 

simpozion, 

tipărituri, masa, 

sonorizare, 

transport, cazare, 

promovare) 

2014- 

sept. 

7.  Ţara Oaşului –  

spaţiu folcloric 

Internaţ. 1. Promovarea Ţării Oaşului prin 

filme documentare, CD-uri, 

DVD- uri (filmări televiziuni, 

- Conservarea şi 

promovarea unor 

elemente reprezentative 

7.000 + economii 

+ rectificare 

(spectacole 

2014 

ian.-dec. 
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spectacole televizate, alte) 

2. Şezătoare oşenească 

3. Târguri tradiţionale  

4. Susţinerea funcţionării Ans. 

Folcl. „Oaşul” şi sprijinirea 

tinerilor interpreţi din Oaş.  

pentru patrimoniul 

cultural imaterial al Țării 

Oașului. 

folclorice,  masa 

tradiţională, 

amenajare scenă/ 

sonorizare, 

transport, colabor., 

premii) 

8.  Magia sărbătorilor de 

iarnă 

local 1. Darurile lui Moș Nicolae  

2. Concert colinde 

- Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

13.000 

(spectacol, 

sonorizare., 

transport, chirie 

sală, colabor.) 

2014 dec. 

 

 

 

9.  Festivalul  datinilor şi 

obiceiurilor de iarnă, 

ediţia a XVII-a 

Internaţio-

nal 

Organizarea festivalului concurs 

de datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

 

Parteneriat ANT 

- Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă; 

- Conservarea unui 

element de patrimoniu 

cultural imaterial aflat pe 

lista reprezentativă 

UNESCO: colindatul de 

ceată bărbătească. 

 

40.000 

(spectacol,  masă, 

amenajare scenă/ 

sonorizare, 

transport, cazare, 

chirie sală, 

colaboratori, 

premii, tipărituri, 

presă) 

2014 

dec. 

10.  Alte cheltuieli cf. legii 

sau la decizia 

ordonatorului principal 

de credite 

    

27.700 

 

2014 

+ Rectificările bugetare de pe parcursul anului 2014 
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LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE DE  

CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2015 

Nr. 

crt. 

Denumirea programului/ 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate Suma esti- 

mată 

(lei) 

Per. de 

desf. 

 

1. Ziua Culturii Naţionale Local/ 

judeţean 

 

Activităţi culturale (expoziţie, 

spectacol, depuneri flori) în 

colaborare cu inst. de înv. din 

oraş; 

Concurs literar Mihai Eminescu, 

Ucraina (premii din partea 

Primăriei prin Casa de Cultură) 

- Informarea comunităţii 

negreştene asupra imp. 

zilei;  

- Implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii 

culturale a oraşului. 

2.500 

 

(tipărituri, flori, 

sonorizare, 

premii concurs 

Ucraina) 

15 ian. 2015 

2. Dialoguri culturale Local/ 

judeţean/ 

naţional 

 

 

 

Activităţi culturale (expoziţii, 

lansări de carte, dezbateri, 

spectacole) în colaborare cu inst. 

de înv. din oraş/ inst. de cultură 

din judeţ/ ţară:  

1. Târgul Mărţişorului 

Tradiţional, ed. a III-a,  

2.  1 Iunie – spectacol cu şi  

pentru copii,  

3. alte manif. locale  (susţinerea 

unor activităţi culturale şi de 

voluntariat la nivel local ş.a) 

 

Realizarea unui dialog 

intercultural între 

instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ 

10.000 

 

(tipărituri, masa, 

flori, sonoriz., 

presă, premii, 

alte) 

 

2015 

ian. –dec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Caravana culturii 

sătmărene 

judeţean/ 

naţional 

Promovarea culturii sătmărene 

prin lansări de carte, exp. de artă 

plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, 

spectacole de teatru etc. Vor fi 

realizate evenimente culturale în 

colab. cu instituţii de cultură 

- Promovarea culturii 

sătmărene și a instituțiilor 

publice de cultură din 

județ prin activități 

specifice; 

- Familiarizarea 

publicului negreştean/ din 

1.500 

(tipărituri, masa, 

sonorizare, 

transport, chirie 

sală) 

2015 

mai 
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sătmărene: C.J.C.P.C.T., Muzeul 

Jud., Biblioteca Jud., Şc. de 

Arte, Teatrul de Nord, 

Filarmonica „Dinu Lipatti” etc. 

judeţ cu fenomenul 

cultural din judeţul Satu 

Mare. 

4. Festivalul folclorului 

oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

internaţional Punerea în valoare a unui obicei 

ancestral – sâmbra oii , o paradă 

a costumelor populare, a 

cântecului şi dansului. 

Co-organizator, alături de C.J. 

Satu Mare, C.J.C.P.C.T. Satu 

Mare, Primăria Certeze, 

Primăria Negreşti Oaş . 

-Atragerea unui număr 

cât mai mare de 

participanţi, o formă 

eficientă de turism 

cultural; 

-Promovarea Țării 

Oașului ca zonă turistică. 

4.500 

(spectacol 

folcloric,  

amenajare scenă/ 

ob. împodobit 

scena, sonorizare, 

transport, 

colaboratori) 

2015 

 mai 

5. Nu uita că eşti român judeţean Activităţi cultural-artistice şi 

ştiinţifice cu prilejul unor 

sărbători relevante pentru istoria 

neamului:  

1. 24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române,  

2. Ziua Eroilor, 

3. Ziua Drapelului 

4. Ziua Imnului 

5. Ziua Armatei, 

6. 1 Decembrie  

- Cunoaşterea, prin 

mărturii, a trecutului 

istoric al neamului 

românesc; 

 

- Implicarea membrilor 

comunităţii în act. cu 

caracter patriotic 

7.000 

(tipărituri, masa, 

flori, sonorizare, 

transport, premii 

colab.) 

 

2015 

în fcţ. de 

sărbătorile 

cu caracter 

patriotic 

 

 

 

 

 

6. Zestrea Oașului - 

Festivalul Patrimoniului 

Țării Oașului 

 

Internaţ 

România -

Ucraina - 

Ungaria 

- Expoziție/ târg meșteșugăresc 

- Simpozionul: Educaţia şi 

cultura – punţi de comunicare în 

vederea îmbunătăţirii 

colaborării transfrontaliere,  

ed. a V-a 

- Spectacol folcloric  

Parteneri: CCIA Satu Mare, 

ANT 

- Întărirea relaţiilor 

transfrontaliere;  

 

- Păstrarea şi valorificarea 

într-o formă optimă a 

obiceiurilor gastronomice 

şi culturale locale. 

 

33.000 

(organizare târg, 

spectacol, 

simpozion, 

tipărituri, masa, 

sonorizare, 

transport, cazare, 

promovare) 

2015- 

aug. 
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7. Ţara Oaşului – 

spaţiu folcloric 

internaţional 1. Promovarea Ţării Oaşului 

prin filme documentare, CD-uri, 

DVD- uri (filmări televiziuni, 

spectacole televizate, alte). 

2. Şezătoare oşenească 

3. Târguri tradiţionale  

4. Susţinerea funcţionării Ans. 

Folcl. „Oaşul” şi sprijinirea 

tinerilor interpreţi din Oaş.  

- Conservarea şi 

promovarea culturii 

tradiţionale oşeneşti; 

-  Conservarea şi 

promovarea unor 

elemente reprezentative 

pentru patrimoniul 

cultural imaterial al Țării 

Oașului. 

8.000 

(spectacol 

folcloric,  masa 

tradiţională, 

amenajare scenă/ 

sonorizare, 

transport, 

colabor., 

premii, presă) 

2015 

ian. –dec. 

8. Educația permanentă – 

Ziua vârstnicilor,  

Ziua mondială a educației 

local 1. Ziua vârstnicilor – 1.10.2015  

2.Ziua mondială a educației – 

5.10.2015 

Aniversarea unor 

categorii socio-

profesionale locale 

8.000 

(spectacol, scenă/ 

sonorizare, 

transport, colab., 

premii, presă) 

2015 

oct. 

9. Magia sărbătorilor de 

iarnă 

local - Darurile lui Moș Nicolae  

- Concert colinde 

Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

12.000 

(spectacol, 

sonorizare, 

transport, chirie 

sală, colabora-

tori) 

 

 

2015 dec. 

 

 

 

 

 

10. Festivalul  datinilor şi 

obiceiurilor de iarnă, 

ediţia a XVIII-a 

internaţional Organizarea festivalului concurs 

de datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

 

 

- Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă; 

-  Conservarea unui 

element de patrimoniu 

cultural imaterial: 

colindatul de ceată 

bărbătească. 

30.000 

(spectacol,  masă, 

amenajare scenă/ 

transport, cazare, 

chirie sală, 

colaboratori, 

premii, tipărituri, 

sonoriz., presă) 

2015 

dec. 

11. Festivalul  datinilor şi 

obiceiurilor de iarnă, 

   13.000  



Raport de activitate 2014-2018 

 

© Dr. Natalia Lazar Page 34 
 

 

 

 

LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE DE 

CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURA NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2016 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului/ 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate Suma esti- 

mată 

(lei) 

Per. de 

desf. 

 

1. Ziua Culturii Naţionale Local/ 

judeţean 

 

Activităţi culturale (expoziţie, 

spectacol, depuneri flori) în 

colaborare cu instituțiile de 

învățământ din oraş; 

Concurs literar Mihai Eminescu, 

Ucraina (premii din partea 

Primăriei prin Casa de Cultură) 

- Informarea comunităţii 

negreştene asupra 

importanței zilei; 

 -Implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii 

culturale a oraşului. 

3.000 

 

(tipărituri, flori, 

sonorizare, 

premii concurs 

Ucraina) 

15 ian. 2016 

2. Dialoguri culturale Local/ 

judeţean/ 

naţional 

 

 

 

Activităţi culturale (expoziţii, 

lansări de carte, dezbateri, 

spectacole):  

1. Târgul Mărţişorului 

Tradiţional, ed. a IV-a,  

2.  1 Iunie – spectacol cu şi  

pentru copii,  

3. alte manif. locale  

Realizarea unui dialog 

intercultural între 

instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ 

judeţ 

17.500 

(tipărituri, masa, 

flori, sonorizare, 

presă, premii, 

transport, 

program artistic, 

alte). 

2016 

ian. –dec. 

 

 

 

 

 

 

3. Caravana culturii 

sătmărene 

judeţean/ 

naţional 

Promovarea culturii sătmărene 

prin lansări de carte, exp. de artă 

- promovarea culturii 

sătmărene și a 
1.500 

(tipărit., masa, 

2016 

mai 

ed. a XVII-a 

12. Alte cheltuieli cf. legii sau 

la decizia ordonatorului 

princ. de credite 

    

2.500 

 

2015 

+ Rectificările bugetare de pe parcursul anului 2015 
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plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, 

spectacole de teatru, în colab. cu 

instituţii de cultură sătmărene: 

C.J.C.P.C.T., Muzeul Jud., 

Biblioteca Jud., Şc. de Arte, 

Teatrul de Nord, Filarmonica 

„Dinu Lipatti” . 

instituțiilor publice de 

cultură din județ prin 

activități specifice; 

- familiarizarea 

publicului negreştean/ 

din judeţ cu fenomenul 

cultural din judeţul Satu 

Mare. 

sonoriz., 

transp., chirie 

sală) 

4. Festivalul folclorului 

oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

internaţional Reconstituirea secvențială a unui 

obicei pastoral, sâmbra oilor: 

spectacol folcloric, 

decorare scenă/ spațiu aferent, 

expoziție meșteșugărească și 

gastronomică. 

Co-organizator, alături de C.J. 

Satu Mare, C.J.C.P.C.T. Satu 

Mare, Primăria Certeze, 

Primăria Negreşti-Oaş. 

 

-atragerea unui număr cât 

mai mare de participanţi, 

o formă eficientă de 

turism cultural; 

-promovarea Țării 

Oașului ca zonă turistică. 

5.000 

(spectacol 

folcloric,  

amenajare scenă/ 

ob. împodobit 

scena, sonorizare, 

transport, masă, 

colabor., 

premii colab.) 

2016 

 Mai 

5. Nu uita că eşti român judeţean Activităţi cultural-artistice şi 

ştiinţifice cu prilejul unor 

sărbători relevante pentru istoria 

neamului:  

1. 24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române,  

2. Ziua Eroilor, 

3. Ziua Drapelului 

4. Ziua Imnului 

5. Ziua Armatei, 

6. 1 Decembrie  

- Cunoaşterea, prin 

mărturii, a trecutului 

istoric al neamului 

românesc; 

- Implicarea membrilor 

comunităţii în activități 

cu caracter patriotic. 

10.500 

(tipărituri, masa, 

flori, sonorizare, 

transport, premii 

colab.): 

1=1500 

2=1000 

3=1000 

4=1000 

5=1000 

6= 5000 

2016 

în fcţ. de 

sărbătorile cu 

caracter 

patriotic 

6. Concert de Florii Județean Concert coral (coruri din 

județele SM și MM) 

Punerea în scenă a unui 

concert coral (repertoriu 

laic și religios) 

5.000 (spectacol, 

tipărit., masă, 

trans.) 

24 aprilie 
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7. Participare la Festivalul 

internațional Șteafn cel 

Mare și Sfânt, Chișinău 

Internațional Punerea în scenă a unor 

spectacole pe perioada 

desfășurării festivalului 01-

06.07.2016, respectiv itinerarea 

spectacolelor în localități din 

Republica Moldova 

- Facilitarea cunoașterii, 

apropierii reciproce și 

conștientizării unității 

istoriei, limbii, culturii, 

tradițiilor neamului de 

către românii de 

pretutindeni (din țara-

mamă, celelalte teritorii 

istorice și din diaspora) 

7.500  

(transport, cazare, 

masă, alte) 

iulie 2016 

8. Zestrea Oașului - 

Festivalul Patrimoniului 

Țării Oașului 

 

Internaţ 

Româ- 

nia – Ucraina 

- Ungaria 

- Expoziție/ târg meșteșugăresc 

- Simpozion tematic 

- Spectacol muzică ușoară, 

muzică populară. 

 

 

- Întărirea relaţiilor 

transfrontaliere;  

- Păstrarea şi 

valorificarea într-o formă 

optimă a obiceiurilor 

gastronomice şi culturale. 

0 - org. târg, 

spectacol, 

simpozion, 

tipărit., masa, 

sonorizare,transp., 

cazare,promovare 

Necesar 

80.000 

 

2016- 

aug. 

9. Editarea revistei  

„Țara Oașului - între 

tradiție și inovație” 

Național Publicarea unor articole din 

domeniul patrimoniului  

etnologic și al memoriei 

culturale, ISSN: 1842-8363 

Conservarea și 

promovarea culturii 

tradiționale oșenești  

4.000  

10. Ţara Oaşului –  

spaţiu folcloric 

internaţional 1. Promovarea Ţării Oaşului 

prin filme documentare, CD-uri, 

DVD- uri (filmări televiziuni, 

spectacole televizate, alte). 

2. Şezătoare oşenească 

3. Târguri tradiţionale  

4. Susţinerea funcţionării Ans. 

Folcl. „Oaşul” şi sprijinirea 

tinerilor interpreţi din Oaş.  

Conservarea şi 

promovarea culturii 

tradiţionale oşeneşti 

9.000 

(spectacol 

folcloric,  masa 

tradiţională, 

amenajare scenă/ 

sonorizare, 

transport, 

colabor., 

premii, presă) 

2016 

ian. –dec. 

11. Educația permanentă – 

Ziua vârstnicilor,  

Ziua mondială a 

educației 

local 1.Ziua vârstnicilor – 1.10.2016  

2.Ziua mondială a educației – 

5.10.2016 

Aniversarea unor categ. 

socio-profesionale locale 
3.000 

(spect., amenajare 

scenă/ sonorizare, 

transport, colab.) 

2016 

oct. 
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12. Magia sărbătorilor de 

iarnă 

local - Darurile lui Moș Nicolae  

- Concert colinde 

Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

13.000 

(spectacol, 

sonorizare, 

transport, chirie 

sală, colabor.) 

2016 

dec. 

 

 

13. Festivalul  datinilor şi 

obiceiurilor de iarnă, 

ediţia a XIX-a 

internaţional Organizarea festivalului concurs 

de datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

 

 

Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

0 

(spectacol,  masă, 

amenajare 

scenă,sonorizare, 

transport, cazare, 

chirie sală, 

colabor., 

premii, tipărituri, 

presă) 

Necesar 

50.000 

 

2016 

dec. 

14. Alte cheltuieli cf. legii 

sau la decizia 

ordonatorului princ. de 

credite, participări la 

alte târguri naţionale şi 

internaţionale 

    

7.000 

 

2016 

15. Târg de Crăciun, 

 1 dec -31 dec 2015 

   10.000  

+ Rectificările bugetare de pe parcursul anului 2016 
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LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE DE  

CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2017  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

1. Ziua Culturii 

Naţionale  

 

Local/ 

județean 

 

Activităţi culturale: 

expoziţie, spectacol, depuneri 

flori, promovare eveniment - 

în colaborare cu instituțiile de 

învățământ din oraş. 

- Implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii culturale 

a oraşului; 

 

 

2.500  

 

 

tipărit, flori, jerbă, 

sonoriz., 

premii concurs 

Ucraina, promovare 

în presa scrisă, 

audiovizuală,  

on-line) 

 

 

ian.- feb. 2017 

Concurs literar Mihai 

Eminescu, Ucraina: premii 

din partea Primăriei prin 

Casa de Cultură, depuneri 

flori, promovare eveniment 

- Informarea comunităţii 

negreştene asupra 

importanței zilei;  

 

Promovare eveniment (în 

presa scrisă, audiovizuală, 

on-line). 

-Promovarea orașului prin 

prisma activităților 

culturale. 

2. Dialoguri culturale Local/ 

judeţean/ 

naţional 

 

 

Activităţi culturale (expoziţii, lansări de carte, dezbateri, 

spectacole) în colaborare cu inst. de înv. din oraş/ inst. de 

cultură din judeţ/ ţară: 

 

15.000 

 

 

(servicii de 

sonorizare, chirie 

scenă, prest. serv., 

transp., program 

artistic, tipărituri,  

masă, promovare, 

alte): 

 

 

 

ian.- dec. 

2017 

1.Târgul Mărţişorului 

Tradiţional, ed. a IV-a: 

- organizarea de ateliere de 

creație; 

- amenajarea de standuri cu 

mărțișoare, felicitări; 

- promovarea elementelor de  

patrimoniu cultural imaterial. 

- Realizarea unui dialog 

intercultural între 

instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ; 

 

 

1.000 

2. 1 Iunie – spectacol cu şi - Păstrarea și valorizarea 12.500 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

pentru copii - organizarea de 

ateliere recreative și de 

creație; 

- spectacole pentru copii; 

- promovare eveniment. 

unor elemente de 

patrimoniu cultural 

imaterial reprezentative 

pentru Țara Oașului; 

3. alte manif. locale (cenaclu 

literar- muzical-artistic 

negreştean, susţinerea unor 

activităţi culturale şi de 

voluntariat la nivel local ş.a) 

- Implicarea copiilor în 

activități ce vizează 

dezvoltarea comunitară. 

1.500 

3. Întărirea relațiilor de 

colaborare 

transfrontalieră 

România-Ucraina 

prin colaborare cu 

URRT„Dacia”, 

realizare publicația 

Apșa 

Interna-

țional 

Realizarea unui număr al 

publicației Apșa din 

Transcarpatia, Ucraina, în 

parteneriat cu Uniunea 

Regională a Românilor din 

Transcarpatia „Dacia” 

Promovarea, prin 

intermediul ziarului a 

activităților comune 

realizate între cele două 

comunități Negrești-Oaș/ 

Țara Oașului - comunitatea 

românească din 

Transcarpatia 

 

1.500 

 

 

 

tipărire, machetare 

 

 

 

aprilie-iunie 

2017 

4. Ziua bibliotecarului Național Activități interactive la 

bibliotecă cu elevi de la 

școlile din oraș 

Promovarea lecturii ca 

mijloc de educare. 

 

500 

 

 

cărți, dulciuri  aprilie 2017 

 

 

5.  Caravana culturii 

sătmărene 

Județean 

național 

Activități culturale: lansări de 

carte, exp. de artă plastică, 

spectacole de muzică uşoară, 

folk, pop, clasică, spectacole 

- Promovarea culturii 

sătmărene și a instituțiilor 

publice de cultură din județ 

prin activități specifice; 

1.000 

 

 

servicii sonorizare, 

transp., chirie sală, 

masă, tipărituri, 

promovare 

mai-iunie 

2017 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

de teatru etc. Vor fi realizate 

evenimente culturale în 

colab. cu instituţii de cultură 

sătmărene: C.J.C.P.C.T., 

Muzeul Jud., Biblioteca Jud., 

Şc. de Arte, Teatrul de Nord, 

Filarmonica „Dinu Lipatti” . 

- Familiarizarea publicului 

negreştean/ din judeţ cu 

fenomenul cultural din 

judeţul Satu Mare. 

6. Festivalul folclorului 

oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

Interna-

țional 

Reconstituirea secvențială a 

unui obicei pastoral, Sâmbra 

oilor: spectacol folcloric, 

decorare scenă/ spațiu 

aferent, expoziție 

meșteșugărească și 

gastronomică. 

-Atragerea unui număr cât 

mai mare de participanţi, o 

formă eficientă de turism 

cultural; 

 

5.000 

 

 

spect. folcl.,  

amenajare scenă/ 

ob. împodobit 

scena, sonoriz., 

transp., masă, 

cazare, colabor., 

prestări servicii 

artistice, promovare 

mai 2017 

Co-organizator, alături de 

C.J. Satu Mare, C.J.C.P.C.T. 

Satu Mare, Primăria Certeze, 

Primăria Negreşti Oaş. 

-Promovarea Țării Oașului 

ca zonă turistică. 

7. Nu uita că eşti 

român 

Național Activităţi cultural-artistice şi 

ştiinţifice cu prilejul unor 

sărbători relevante pentru 

istoria neamului:  

 

 

 

-Cunoaşterea, prin mărturii, 

a trecutului istoric al 

neamului românesc; 

-Implicarea membrilor 

comunităţii în activități cu 

caracter patriotic. 

6.500  

coroane, sonoriz., 

servicii artistice, 

tipărituri, masa, 

promovare 

2017 

în fcţ. de 

sărbătorile cu 

caracter 

patriotic 

 
 1. 24 Ianuarie – Unirea 

Principatelor Române -  

conf. L 171/ 2014 

2.000 

 

2. Ziua Eroilor –  

conf. L  48/1995 

1.500 

 

3. Ziua Drapelului –  500 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

conf. L 96/1998  

Ziua Imnului –  

conf. L 99/1998 

1.000   

Ziua Armatei –  

conf. Decretului 381/1959 

1.500   

1 Decembrie  - 

conf. L 10/1990 

0 

8. Zestrea Oașului - 

Festivalul 

Patrimoniului Țării 

Oașului 

Internațio

nal 
- Simpozion tematic 

 

Păstrarea şi valorificarea 

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local; 

Educarea publicului printr-

o gamă diversificată pe 

manifestări cultural-

artistice. 

140.000 

 + alte surse 

 

 

org. spectacol, 

simpozion, masa, 

sonoriz., scenă, 

transp., cazare, taxe 

drepturi autor, 

tipărit., promovare 

august 2017 

- Spectacol muzică ușoară, 

muzică populară. 

9. Editarea revistei 

„Țara Oașului - între 

tradiție și inovație” 

Național Publicarea unor articole din 

domeniul patrimoniului  

etnologic și al memoriei 

culturale  

ISSN: 1842 - 8363 

Conservarea și promovarea 

culturii tradiționale oșenești 
0 

necesar 6.000 

machetare, tipărire dec. 2017 

10. Ţara Oaşului – 

spaţiu etno-folcloric 

Internaţio

nal 
1. Șezătoare oșenească Conservarea şi promovarea 

culturii tradiţionale 

oşeneşti/ patrimoniului 

cultural imaterial al Țării 

Oașului 

6.500    

 

spect. folcl.,  masa 

tradiţ., amenajare 

scenă/ sonoriz., 

transp., colabor., 

presă, prest. serv. 

art. 

oct. 2017 

2. Promovarea Ţării Oaşului 

prin filme documentare, CD-

uri, DVD- uri (filmări 

televiziuni, spectacole 

televizate, alte). 

3. Târguri tradiţionale 

4. Ziua națională a 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

costumului tradițional din 

România - cf. Legii 

102/2015 (14.05.2017) 

5. Activități ale  Ans. Folcl. 

„Oaşul” şi sprijinirea 

tinerilor interpreţi din Oaş. 

11. Educația permanentă Local 1. Ziua vârstnicilor - 

1.10.2017 

Aniversarea unor categ. 

socio-profesionale locale 
0 

necesar 6.000 

spect., amenajare 

scenă/ sonorizare, 

flori, transp., colab., 

presă, promovare 

oct.  

2017 

2. Ziua mondială a educației 

- 5.10.2017 

12.  Bătălia cărților, 

ediția a II-a 

Local Concurs cu premii în cărți Stimularea interesului 

elevilor pentru carte 
500 cărți, 

dulciuri 

oct. 2017 

13. Noaptea bibliotecilor Național Vizite la bibliotecă și 

prezentarea colecțiilor 

Stimularea interesului 

elevilor pentru carte 
0  

 

cărți, 

dulciuri 

oct. 2017 

14. Magia sărbătorilor 

de iarnă 

(Proiect Darurile lui 

Moș Nicolae) 

Național - Darurile lui Moș Nicolae  

- Concert colinde 

Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

75.000 

 

(finanțare CJ SM 

= 45.000; 

contribuție buget 

local =  30.000) 

spectacol, 

sonorizare, scenă, 

transp, colabor., 

consultanță, 

cadouri, broșură, 

film animat - conf. 

contract finanțare 

nr. 158/31.08.2017 

sept. - dec. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

15. Festivalul  datinilor 

şi obiceiurilor de 

iarnă, 

ediţia a XX-a 

Interna-

țional 
Organizarea festivalului 

concurs de datini şi obiceiuri 

de iarnă, cu participarea 

unor ansambluri folclorice/ 

grupuri de colindători din 

Promovarea obiceiurilor 

creştine şi laice prilejuite 

de sărbătorile de iarnă 

45.000 spectacol,masă, 

amenajare scenă, 

sonorizare, 

transport, cazare, 

chirie sală, colabor., 

ianuarie 2018 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

ţară şi străinătate ritual pomana 

porcului, onorarii, 

premii, tipărituri, 

premii 

16. Alte cheltuieli cf. 

legii sau la decizia 

ordonatorului princ. 

de credite, participări 

la alte târguri 

naţionale şi 

internaţionale 

 

Propuneri: 

Național 

Interna-

țional 

În funcție de invitații, 

evenimente, proiecte. 

 121.000  2017 

1. Participare la 

Festivalul 

internațional Ștefan 

cel Mare și Sfânt, 

Chișinău 

-Punerea în scenă a unor 

spectacole pe perioada 

desfășurării festivalului 01-

06.07.2017, respectiv 

itinerarea spectacolelor în 

localități din Republica 

Moldova; 

- Ateliere meșteșugărești 

Facilitarea cunoașterii, 

apropierii reciproce și 

conștientizării unității 

istoriei, limbii, culturii, 

tradițiilor neamului de către 

românii de pretutindeni 

(țara-mamă, celelalte 

teritorii istorice și din 

diaspora) 

0 chelt. transp., 

cazare, masă, prest. 

serv., promovare 

 

 

iulie 

2017 

2.Marșul diversității - 

Ziua Internațională 

de Conștientizare a 

Autismului 

  450   
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

3. Să fii român - 

conferință și lansare 

de carte Dan Puric 

- Realizarea unei conferințe 

de 75-100 minute, urmată de 

lansarea ultimului volum al 

autorului 

- Promovarea orașului prin 

prezența, în peisajul 

negreștean a artistului, 

regizorului și omului de 

cultură Dan Puric, un reper 

în cultura națională 

contemporană. 

0 organizare 

conferință,  

sală,  

sonorizare, 

 cărți 

 

2017 

4.Raliu Țara Oașului Raliu Țara Oașului Promovarea orașului 

Negrești-Oaș și a Țării 

Oașului 

0 transp., cazare, 

masă, alte, 

promovare 

august 

2017 

5. GO Romania Program pilot GO Romania 

în parteneriat cu Ambasada 

Pomâniei în Polonia, 

Reprezentanța de promovare 

și informare turistică 

Varșovia și Camera 

Bilaterală de Comerț și 

Industrie polono-română 

Promovarea orașului 

Negrești-Oaș și a Țării 

Oașului 

(caravană auto, promovare 

turistică) 

6.250 27 - 28 iunie 

2017 

6. Ziua Pompierilor 

din România 

Național - activitate desfășurată în 

perteneriat cu Inspectoratul 

pentru Situații de Urgență 

Someș al județului Satu Mare 

- aducerea la cunoștința 

publicului de faptul că se 

împlinesc 169 de ani de la 

bătălia din Dealul Spirii 

-Informarea comunităţii 

negreştene asupra 

importanței zilei;  

- Cunoaşterea, prin 

mărturii, a trecutului istoric 

al neamului românesc; 

-Implicarea membrilor 

comunităţii în activități cu 

caracter patriotic. 

20.000 spect., sonoriz., 

scenă, 

transp., chirie sală, 

plachete, masă, alte 

septembrie 

2017 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfășurare Chelt. organizare 

lei 

Categ. de cheltuieli 

 7. Scoborâtul oilor de 

la munte, expoziție 

de ovine 

Național 

Interna-

țional 

Solicitarea nr. 

18.531/13.10.2017 privind 

implicarea în organizarea 

unui eveniment care vizează 

punerea în valoare a unor 

tradiții și obiceiuri din Țara 

Oașului 

Reconstituirea secvențială a 

unui obicei pastoral, 

spectacol folcloric, 

decorare scenă/ spațiu 

aferent, expoziție 

meșteșugărească și 

gastronomică. 

10.000  

 

 

(chelt. organizare 

spectacol, 

sonorizare, 

amenajare spațiu - 

standuri și boxe, 

expoziție 

meșteșugărească, 

tipărituri - afișe, 

invitații, diplome, 

cupe, diplome) 

octombrie 

2017 

 8. Proiect Marea 

Unire a Oșenilor 

Internaț. Invitația nr. 

16.690/19.09.2017 din 

partea Ambasadei României 

la Paris, adresată dnei 

primar, Aurelia Fedorca 

Cererea de finanțare nr. 

16730/16.10.2017 

înregistrată la Consiliul 

Județean Satu Mare în 

vederea solicitării unei 

finanțări nerambursabile, în 

domeniul Cultură 

Raportul de atribuire nr. 

18159/06.11.2017 al 

Consiliului Județean  

Satu Mare 

- O dublă manifestare de 

promovarea patrimoniului 

cultural imaterial local, 

punte de legătură între 

comunitatea oșenească din 

Paris și oșenii de acasă, sub 

semnul Marii Uniri de la 1 

Decembrie. 

 

90.000 

 

finanțare 

nerambursabilă, 

subvenții 

 

spectacol, 

sonorizare, 

transport, cazare, 

masă,expoziție 

meșteșugărească, 

expoziție 

gastronomică, 

tipărituri 

noiembrie - 

decembrie 

2017 
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F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase 

din alte surse 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare – 2018 

1. VENITURI - TOTAL 570.500 lei, din care: 

a) venituri din subvenții de la administrația publică locală - 570.000 lei 

b) venituri proprii - 500 lei 

2. CHELTUIELI - TOTAL 570.500 lei, din care: 

 a) cheltuieli de personal în suma totală de 310.000 lei, conform situației salariale nr. 

80/07.02.2018, a organigramei și a statului de funcții aprobat, cuprinzând drepturile de personal, 

indemnizațiile de deplasare, alte drepturi salariale, impozitele și contribuțiile aferente bugetului de stat, 

respectiv bugetului asigurărilor sociale și fondurilor special, conform legislației în vigoare, pentru 

personalul din compartimentele bibliotecă și casă de cultură. 

 b) cheltuieli materiale în suma de 260.500 lei, după cum urmează: 

- conform referatelor de necesitate ale compartimentelor bibliotecă și casă de cultură: materiale 

consumabile pentru birotică, materiale de curățenie, energie electrică, telefon, internet, asistență tehnică 

programe Indeco, servicii postimplementare Scim, servicii certificare semnătură electronică, cărți 

bibliotecă, costume ansamblu, deplasări, revista Eroii Neamului, pregătire profesională, cheltuieli cu 

chiria spațiului de funcționare a bibliotecii - 96.000 lei 

- conform Listei programelor şi proiectelor culturale minimale proprii prevăzute de Casa Orășenească de 

Cultură Negrești-Oaș pentru anul 2018 -  59.500 lei 

- conform Listei programelor şi proiectelor organizate de Casa Orășenească de Cultură, pentru anul 2018, 

sub semnul Centenarului -  105.000 lei. 

 

Rectificare 1 

Raport nr. 268/30.05.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei Orășenești 

de Cultură Negrești-Oaș pentru anul 2018 și organizarea evenimentelor sub egida Zestrea Oașului - 

Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, 2018, Negrești-Oaș 

 Acum, la ceas de Centenar, când celebrăm împlinirea visului de veacuri al tuturor românilor, 

înfăptuirea unității naționale prin actul istoric al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, și Oașul 

sărbătorește prin întreaga sa ființă, prin Zestrea Oașului - Festivalul Patrimoniului Țării Oașului. 

Prin suita de activități desfășurate în cadrul festivalului se urmărește păstrarea și transmiterea 

resursei culturale către generațiile viitoare, în forma sa autentică și nealterată. Zestrea Oașului - 

Festivalul Patrimoniului Țării Oașului este un brand al orașului Negrești-Oaș și are ca scop atragerea 

unui public cât mai numeros și variat, care să beneficieze de o prezentare de programe cât mai 

diversificate și atractive pentru turiștii prezenţi în localitate în vederea petrecerii concediului sau în 

tranzit, un prilej de a sărbatori orașul și locuitorii și, nu în ultimul rând, de a promova imaginea Țării 

Oașului, a obiectivelor turistice locale și, implicit, a țării noastre. În această perioadă cu profunde 

rezonanțe istorice – Centenarul Marii Uniri – festivalul se va întinde pe durata a două luni calendaristice 

(august și septembrie 2018), propunând o serie de manifestări științifice, cultural-artistice și de dezvoltare 

comunitară de interes local, regional, național și chiar internațional. 

Zestrea Oașului - Festivalul Patrimoniului Țării Oașului, desfășurată în perioada iulie-august 

2018 la Negrești-Oaș, cu organizarea spectacolelor pe scenă în aer liber în perioada 18-19 august 2018, 

propune următoarele evenimente: 
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1. Simpozionul științific „Credință, Rezistență și Istorie Românească” în parteneriat cu 

Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română. (Negrești-Oaș, august 2018). 

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului documentează, cercetează şi elaborează lucrări 

ştiinţifice privind apariţia şi evoluţia formelor de totalitarism de dreapta şi de stânga în România şi 

Europa: forme de totalitarism în timpul guvernării regelui Carol al II-lea (1930-1940), regimului legionar 

(1940-1941) şi al mareșalului Ion Antonescu (1941-1944), aspecte ale vieţii sub comunism (1945-1989) – 

structuri economice, sociale, de educaţie, instituţii represive, opoziţia societală la comunism. 

La simpozion vor participa cercetători ai institutului: prof. dr. Ciuceanu Radu, prof. dr. Buchet 

Constantin, dr. Burcea Mihai, dr. Secu Ioana, dr. Degeratu  Claudiu, dr. Valentin Bădescu, Dumitrescu 

Iuliana, Stirbu  Daniel, Becherescu  Simona, dar și specialiști din județele Satu Mare și Maramureș 

(istorici, etnologi, oameni de cultură), reprezentanți ai cultelor, reprezentanți ai comunităților românești 

din Transcarpatia și Republica Moldova.  

2. Symphonic meets Jazz in Transylvania & Elena Mîndru (Negrești-Oaș, septembrie 2018) 

În 2018, anul Centenarului României, Elena Mîndru și Orchestra de Tineret a României pregătesc 

cel mai important turneu național, în 5 orașe din nordul României unde nu există orchestre simfonice, 

Symphonic meets Jazz in Transylvania & Elena Mîndru, în cadrul acestui proiect național propunându-și 

să ajungă și la Negrești-Oaș. 

Conceptul Symphonic meets Jazz reprezintă un eveniment unic organizat în Romania și urmărește 

susținerea tinerilor compozitori și a noilor lucrări simfonice scrise de aceștia, dialogul între genurile de 

muzică și mobilitatea muzicienilor participanți. Acest model nou de concert și gen muzical în România 

este gândit să atragă interesul unui public mult mai numeros și diversificat, în mod special al publicului 

tânăr, care să primească acces la informații despre muzica simfonică și muzica jazz, despre muzica live, 

despre cultura și valorile naționale și internaționale. Scopul final este de a contribui în mod exemplar la 

dezvoltarea și susținerea culturii muzicale românești și la promovarea acesteia în țară și pe plan 

internațional. 

3. Pe ulițele satului... la Muzeul Țării Oașului (Negrești-Oaș, 1-31 august 2018) 

Pe parcursul lunii august, vizitatorii, în special copiii, sunt așteptați la Muzeul Țării Oașului pentru 

a face cunoștință cu patrimoniul zonei. În acest sens, în Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului, vom 

organiza ateliere meșteșugărești și de creație, inițiind doritorii în meșteșuguri oarecum uitate, dar deosebit 

de reprezentative pentru această zonă etnografică (de exemplu, ceramica de Vama), vom organiza 

proiecții de filme istorice, facilitând cunoașterea trecutului istoric, vom prilejui inițierea în tradițiile 

oșenești, muzica și dansul tradiționale și totodată vom reconstitui aspecte din modul de viață al 

strămoșilor noștri daco-geți prin constituirea de ateliere meșteșugărești, interactive și activități după 

modelul și tehnicile existente în urmă cu 2.000   de ani. De menționat este faptul că o mare parte a 

publicului țintă îl reprezintă românii din diaspora reîntorși acasă pe parcursul lunii august și care sunt 

dornici să cunoască patrimoniul cultural (mobil, imobil și imaterial) și să re-descopere valorile identitare. 

4. Produs de Oaș și Maramureș, expoziție/târg meșteșugăresc (Negrești-Oaș, 1-10 august 2018) 

5. Spectacole folclorice, completate de muzică ușoară, premierea excelenței, activități 

recreative și sportive etc. (Negrești-Oaș, 18-19 august 2018). 

 Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale și OUG 90/2017 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 

13, alin. 3), lit. f) și necesitatea organizării acestui eveniment de interes public, în contextul Centenarului 

Marii Uniri, propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei Orășenești de Cultură 

Negrești-Oaș, astfel: 
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I.  VENITURI - TOTAL 100.000 LEI, din care:      

1. Venituri din subvenții de administrația publică locală, cod 431009   - 100.000 lei  

II. CHELTUIELI MATERIALE - BUNURI ȘI SERVICII - TOTAL 100.000 lei necesari pentru 

realizarea activităților propuse în cadrul evenimentului Zestrea Oașului - Festivalul Patrimoniului Țării 

Oașului, 2018 venind în completare la sumele aprobate prin HCL nr. 11/2018 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, respectiv a co-organizatorului, cu următoarele 

categorii de cheltuieli: spectacol muzică ușoară, spectacol muzică populară, spectacol jazz, organizare 

simpozion, spectacol pentru copii, premiere olimpici, personalități și nunta de aur, organizare târg 

meșteșugăresc, alte cheltuieli de organizare (scenă, sunet, lumini, generator, diverse taxe, artificii, toalete, 

materiale promovare, prezentatori, masă și cazare artiști, invitați). 

 

Rectificare 2 

Raport nr. 324/27.06.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei Orășenești 

de Cultură Negrești-Oaș și actualizarea Listei programelor şi proiectelor prevăzute de Casa 

Orășenească de Cultură Negrești-Oaș, sub semnul Centenarului, pentru anul 2018  

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordonanța de urgență nr. 

118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Legea 

administrației publice locale nr. 215/2001 și necesitatea organizării unor evenimente de interes public, în 

contextul Centenarului Marii Uniri, propunem spre aprobare următoarele: 

 I. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, după cum urmează: 

1. VENITURI - Venituri din subvenții de administrația publică locală, cod 431009, 30.000 lei  

2. CHELTUIELI, CAPITOL 67.20 - BUNURI ȘI SERVICII, 30.000 lei necesari pentru organizarea 

evenimentelor: 

-  Toți K1 pentru România-Unirea, visul unei națiuni cu următorii artiști: Nicolae Furdui Iancu și grupul 

Crai Nou, Paula Seling, Proiect K1, Tuan, Iuliana Tudor, Mihaela Rădescu, Vlad Rădescu, Sorin Francu, 

Daniel Lazăr, 25.000 lei 

- Concert Symphonic meets jazz in Transylvania, Elena Mîndru & Orchestra română de tineret - 

 5000 lei în completarea sumei de 40.000 lei aprobată prin HCL nr. 32/2018 privind rectificarea 

Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. 

II. Actualizarea Listei programelor şi proiectelor prevăzute de Casa Orășenească de Cultură 

Negrești-Oaș pentru anul 2018, sub semnul Centenarului, lista 2, anexă la bugetul de venituri și 

cheltuieli aprobat inițial prin HCL nr. 11/2018 și rectificat prin HCL nr. 32/2018 cu următoarele 

evenimente propuse a fi realizate sub brandul Zestrea Oașului - Festivalul Patrimoniului Țării 

Oașului, 2018: 

1. Toți K1 pentru România-Unirea, visul unei națiuni, desfășurat în 11 august 2018, cu următorii 

artiști: Nicolae Furdui Iancu și grupul Crai Nou, Paula Seling, Proiect K1, Tuan, Iuliana Tudor, 

Mihaela Rădescu, Vlad Rădescu, Sorin Francu, Daniel Lazăr (25.000 lei - servicii organizare 

spectacol, promovare). 

2. Concert Symphonic meets jazz in Transylvania, Elena Mîndru & Orchestra română de tineret, 

desfășurat în perioada 8-9 septembrie 2018 (5000 lei în completarea sumei de 40.000 lei aprobată 

prin HCL nr. 32/2018 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 

2018). 

 Anexe la bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial prin HCL nr. 11/2018, rectificat 

prin HCL nr.32/2018 și HCL nr. 48/2018: Lista 1, Lista 2.
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Lista 1             

LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR CULTURALE MINIMALE PROPRII PREVĂZUTE DE 

CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2018 

 

Nr. 

crt. 

Per. de 

desf. 

Denumirea 

programului 

/ proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget   

 

Realizat 

lei 2017 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio-

nat 

Categ. de cheltuieli 

1.  7 ian. 

2018 
Zestrea 

Oașului, 

Festivalul  

Datinilor şi 

Obiceiurilor 

de Iarnă, 

ed. a XX-a 

Naț.  Organizarea festivalului 

concurs de datini şi obiceiuri 

de iarnă, cu participarea unor 

ansambluri folclorice/ grupuri 

de colindători din ţară. 

- promovarea obiceiurilor 

creştineşi laice prilejuite de 

sărbătorile de iarnă prin 

organizarea unui festival 

concurs  cu minim 20 

grupuri/cete participante, 

premiate; 

- conserv. și promov.unui 

element de patrimoniu cultural 

imaterial UNESCO: colindatul 

de ceată bărbătească. 

31.500 

(parțial) 

31.500 a) tipărire materiale 

b) cazare 

c) sonorizare și prez.program 

d) organizare pomana porcului 

e) org. conferință de presă 

f) filmare și prod.filmevenim. 

g) chirie sală festivitate de 

premiere 

h) servire mese 

i) colaborare, onorarii juriu  

- 

2.  ian.- 

feb. 

2018 

Ziua Culturii 

Naţionale la 

ceas de 

Centenar 

 

Local/ 

județean 

 

 

Activităţi culturale: dezvelire 

statuie Ioniță G. Andron, 

expoziţie, spectacol, depuneri 

flori, promovare eveniment - 

în colaborare cu instituțiile de 

cultură din județ și cu cele de 

învățământ din oraş. 

- implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii culturale a 

oraşului; 

- informarea comunităţii 

negreştene asupra importanței 

zilei. 

 

1.500 

 

 

 

 

1.500 

a) jerbe, flori 

b) sonorizare 

 

 

 

 

2049,80 

3.  ian.- 

dec. 

2018 

Dialoguri 

culturale… 

 

Local/ 

judeţean

/ 

naţional 

 

 

Activităţi culturale (expoziţii, lansări de carte, dezbateri, 

spectacole) în colaborare cu inst. de înv. din oraş/ inst. de 

cultură din judeţ/ ţară: 

13.000 

 

13.000 a) tipărituri 

b) promovare 

c) sonorizare și prezentare 

program 

d) servicii artistice 

e) baloane 

13.482 

1.Târgul Mărţişorului 

Tradiţional, ed. a V-a: 

- organizarea de ateliere de 

- realizarea unui dialog 

intercultural între instituţiile de 

cultură şiînvăţământ din oraş/ 

 

1.500 

 

824 
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Nr. 

crt. 

Per. de 

desf. 

Denumirea 

programului 

/ proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget   

 

Realizat 

lei 2017 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio-

nat 

Categ. de cheltuieli 

creație; 

- amenajarea de standuri cu 

mărțișoare, felicitări; 

- promovarea evenimentului și 

a elementului de patrimoniu 

cultural imaterial aflat pe lista 

reprezentativă UNESCO. 

judeţ; 

- educarea publicului-țintă cu 

privire la simbolistica 

mărțișorului și a tehnicilor de 

realizare. 

f) dulciuri 

g) înghețată 

h) transport 

i) colaborare, onorarii 

 

 2. 1 Iunie – spectacol cu şi 

pentru copii - organizarea de 

ateliere recreative și de 

creație; 

- spectacole pentru copii; 

- promovare eveniment. 

- păstrarea și valorizarea unor 

elemente de patrimoniu cultural 

material și imaterial 

reprezentative pentru Țara 

Oașului; 

- realizarea unui dialog 

intercultural. 

11.500  12.658 

3. alte manif. locale - implicarea copiilor în 

activități ce vizează dezvoltarea 

comunitară. 

0  

4.  aprilie-

mai 

2018 

In concert 

Filarmonica 

de stat  

„Dinu 

Lipatti”  

Satu Mare 

Naț. - Recital Rudolf Fatyol 

(vioară), Remus Manoleanu 

(pian) – 2.05.2018 

- Concert susținut de orchestra 

simfonică a filarmonicii, cu 

participarea maestrului Daniel 

Podlovschi – 11.04.2018 

- organizarea a 2 concerte de 

muzică clasică; 

- diversificarea ofertei culturale 

la nivelul orașului; 

- realizarea unui dialog 

intercultural între instituțiile de 

cultură din județ. 

2.000 2.000 a) chirie sală 

b) sonorizare 

c) onorarii 

 

5.  mai 

2018 
Festivalul 

folclorului 

oşenesc –  

Sâmbra oilor 

Internaț. Reconstituirea secvențială a 

unui obicei pastoral, sâmbra 

oilor: spectacol folcloric, 

decorare scenă/ spațiu aferent, 

-atragerea unui număr cât mai 

mare de participanţi, o formă 

eficientă de turism cultural; - 

salvarea și promov. tradițiilor 

4.000 

 

 

4.000 a) transport 

b)produse alimentare 

tradiționale 

c) amenajare scenă 

4.201 
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Nr. 

crt. 

Per. de 

desf. 

Denumirea 

programului 

/ proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget   

 

Realizat 

lei 2017 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio-

nat 

Categ. de cheltuieli 

expoziție meșteșugărească și 

gastronomică. 

locale, elemente ale 

patrimoniului cultural imaterial. 

 

Co-organizator, alături de C.J., 

C.J.C.P.C.T. Satu Mare, 

Primăria Certeze, Primăria 

NegreştiOaş. 

-promovarea Țării Oașului ca 

zonă turistică. 

6.  ian.-

dec. 

2018 

ŢaraOaşului 

– spaţiu etno-

folcloric 

Naț. și 

internaț. 

1. Șezătoare oșenească - conservarea şi promovarea 

culturii tradiţionaleoşeneşti, 

respectiv a patrimoniului 

cultural imaterial al Țării 

Oașului. 

- reconstituirea secvențială a 

unor rituri și ritualuri relevante 

pentru spațiul etnografic 

oșenesc: șezătoare tradițională, 

ritual nupțial. 

5.500 

 

5.500 a) tipărire materiale 

b) filmare și producție film 

evenim. 

c) produse alimentare 

tradiționale 

d) servicii artistice 

e) transport 

f) cazare  

g) masă 

5.687 

1665 

2. Promovarea ŢăriiOaşului 

prin filme documentare, CD-

uri, DVD- uri (filmări, 

spectacole televizate, alte). 

 

3. Târguri tradiţionale 1.606 

4. Ziua națională a costumului 

tradițional din România - cf. 

Legii 102/2015 (mai 2017) 

 

5. Activități ale  Ans. Folcl. 

„Oaşul” şi sprijinirea tinerilor 

interpreţi din Oaş. 

2416 

7.  oct. 

2018 
Bătălia 

cărților 
ed. a III-a 

Local Concurs cu premii în cărți - stimularea interesului elevilor 

pentru carte 

 500 a) cărți 

b) dulciuri 
502 

 

8.  oct. 

2018 
Scoborâtul 

oilor de la 

munte, 

expoziție de 

ovine 

 

Național 

Interna-

țional 

- organizarea unui eveniment 

care vizează punerea în 

valoare a unor tradiții și 

obiceiuri pastorale din Țara 

Oașului 

- reconstituirea secvențială a 

unui obicei pastoral, spectacol 

folcloric, decorare scenă/ spațiu 

aferent, expoziție 

meșteșugărească și 

gastronomică. 

 8.500 a) chelt. organizare spectacol 

b) sonorizare 

c) amenaj.spațiu - standuri 

d) org. expoziție meșteșug. și 

gastronomică 

e) tipărituri - afișe, invitații, 

9.376 
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Nr. 

crt. 

Per. de 

desf. 

Denumirea 

programului 

/ proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget   

 

Realizat 

lei 2017 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio-

nat 

Categ. de cheltuieli 

diplome, cupe, plachete 

9.  sept. - 

dec. 

2018 

Magia 

sărbătorilor 

de iarnă 

(Proiect 

Darurile lui 

Moș Nicolae) 

Național 1. Darurile lui Moș Nicolae  

2. Concert colinde 

3.  Alte manifestări specifice 

- promovarea obiceiurilor 

creştineşi laice prilejuite de 

sărbătorile de iarnă 

 35.000 

 

a) organizare spectacol 

b) servicii artistice 

c) dulciuri, cadouri 

d) transport 

e) scenă, sonorizare, lumini 

f) ateliere de creație  

75.030 

10.  2018 Alte ch. cf. 

legii sau la 

decizia 

ordon.princ. 

de credite, 

participări la 

alte târguri 

naţionale și 

internaţ. 

Național 

și 

interna-

țional 

În fc. de invitații, evenimente, 

proiecte:Participarea la Ziua 

României la Târgul 

Internațional de Artă 

Populară din Cracovia, 18 

august 2018, conf. invitației 

nr.23344/21/12.2017 a 

Ambasadei României în 

Polonia 

 2.000 

 
8.500 

 

a) transport 

b) cazare 

c) masă 

d) organizare stand/ expoziție 

 

 

35.086 

Total  59.500 110.000   
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Lista 2  

LISTA PROGRAMELOR ŞI PROIECTELOR PREVĂZUTE DE CASA ORĂȘENEASCĂ DE CULTURĂ  

NEGREȘTI-OAȘ PENTRU ANUL 2018, SUB SEMNUL CENTENARULUI  

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfășu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a programului/ 

proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

BUGET NECESAR 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio- 

nat 

Categorii de 

cheltuieli 

11.  2018 

în fcţ. de 

sărbă-

torile cu 

caracter 

patriotic 

 

Nu uita că eşti 

român – la ceas 

de Centenar 

 

 

Național Activităţi cultural-artistice ştiinţifice cu 

prilejul unor sărbători relevante pentru 

istoria neamului:  

 -cunoaşterea, prin mărturii, a 

trecutului istoric al neamului 

românesc; 

-implicarea membrilor 

comunităţii în activități cu 

caracter patriotic. 

5.000 

 

 

10.000 a) flori, coroane 

b) sonorizare 

c) servicii artistice 

d)cocarde, stegulețe 

e) masa 

f)tipărituri, promovare 

g) transport 

 1. 24 Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române - conf. L 171/ 2014 

2. Ziua Eroilor – conf. L  48/1995 

3. Ziua Drapelului – conf. L 96/1998 

Ziua Imnului – conf. L 99/1998 

Ziua Armatei – conf. Decret 381/1959 

12.  August - 

septem-

brie 2018 

Zestrea 

Oașului, 

Festivalul 

Patrimoniului  

Țării Oașului 

Internaț. 1.Simpozion științific„Credință, 

Rezistență și Istorie 

Românească”dedicat Centenarului 

Marii Unirii cu titlul „Credință, 

Rezistență și Istorie Românească” în 

parteneriat cu Institutul Național pentru 

Studiul Totalitarismului, Academia 

Română – august; 

2. Symphonicmeets Jazz in 

Transylvania, cu Orchestra Română 

de Tineret și Elena Mîndru – sept 

3.Pe ulițele satului... la Muzeul Țării 

Oașului, ateliere de creaţie, activităţi 

recreative şi de voluntariat, pentru 

copii, cu tematică circumscrisă 

- susținerea a aprox. 15 lucrări de 

către cercetători ai institutului: 

prof. dr. Ciuceanu Radu, prof. dr. 

Buchet Constantin, dr. Burcea 

Mihai, dr. Secu Ioana, dr. 

Degeratu  Claudiu, dr. Valentin 

Bădescu, Dumitrescu Iuliana, 

Stirbu  Daniel,Becherescu  

Simona, dar și specialiști din 

județele Satu Mare și Maramureș 

(istorici, etnologi, oameni de 

cultură), reprezentanți ai cultelor, 

reprezentanți ai comunităților 

românești din Transcarpatia și 

Republica Moldova.  

200.000 

+ 

partene- 

riat 

 

200.000 

+ 

partene- 

riat 

a) servicii artistice 

b) realizare materiale, 

tipărituri 

c) taxe, dr. de autor 

d) organizare ev.: 

spectacol muzică 

ușoară, muzică 

populară, copii, jazz, 

conferință de presă, 

simpozion 

e) servire masă 

f) cazare 

g) scenă, sunet, lumini 

h) transport 

i) premiere olimpici, 
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Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfășu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a programului/ 

proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

BUGET NECESAR 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio- 

nat 

Categorii de 

cheltuieli 

Centenarului  – luna august; 

4.Produs de Oaș și Maramureș: 

expoziţie/ târg meşteşugăresc (1-10 

august 2018) 

5. Spectacole folclorice, completate de 

muzică ușoară,premierea excelenței, 

activități recreative și sportive etc. 

(Negrești-Oaș, 18-19 august 2018) 

 

- păstrarea şi valorificarea într-o 

formă optimă a patrimoniului 

cultural material și imaterial 

local; 

- educarea publicului printr-o 

gamă diversificată pe manifestări 

cultural-artistice; 

- recunoașterea personalităților 

locale și premierea excelenței. 

 

personalități și nunta 

de aur 

j) organizare târg 

meșteșugăresc 

k) alte cheltuieli de 

organizare (generator, 

diverse taxe, artificii, 

toalete, materiale 

promovare, 

prezentatori, masă și 

cazare artiști, invitați). 

13.  febr. – 

dec. 2018 
MAREA 

UNIRE A 

OȘENILOR - 

Reconstituirea 

delegației 

Oașului 

participantă la 

1 Decembrie 

1918 la  

Alba Iulia 

 

Naț. - Cercetarea arhivelor în vederea 

identificării momentului istoric 

reconstituit; 

- Activități educative pentru 

conștientizarea importanței 

momentului istoric; 

- Pregătirea grupului/ delegației 

- Participarea delegației la Alba Iulia, 

la sărbătorirea Marii Uniri, la 1 Dec.; 

- Construirea catargului și a plăcii 

comemorative; 

- Organizarea Zilei Naționale la 

Negrești-Oaș;  

- Activități de informare și promovare. 

-cercetarea documentelor istorice 

și realizarea unei lucrări 

reprezentative privind 

participarea delegaților Oașului la 

Marea Unire de la Alba Iulia, la 1 

decembrie 1918; 

- o dublă manifestare de 

recuperare și cunoaștere a istoriei 

locale și naționale, punte de 

legătură între Alba Iulia și 

Negrești-Oaș, sub semnul Marii 

Uniri de la 1 Decembrie; 

- educarea tinerei generații în 

respect pentru valorile naționale 

și personalitățile locale. 

 PROGR. 

CENTE- 

NAR 

MCIN 

 

150.000 

a) cercetare 

b) spectacol 

c) sonorizare 

d) realizare tipărituri 

e) promovare, conf. 

presă 

f) amenjare scenă 

g) onorarii, taxe 

h) filmare/ prod. film 

i) chirie sală 

j) transport 

k) cazare 

14.  nov. 

2018 – 

Zestrea 

Oașului, 

Internaț. - Organizarea festivalului concurs de 

datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

- promovarea obiceiurilor 

creştineşi laice prilejuite de 
 45.000  

 

a) tipărire materiale 

b)sonorizare,prez. 
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Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfășu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a programului/ 

proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

BUGET NECESAR 

Buget 

aprobat 

Buget 

previzio- 

nat 

Categorii de 

cheltuieli 

ianuarie 

2019 

Festivalul 

Datinilor și 

Obiceiurilor de 

Iarnă,  

ediția a XXI-a 

participarea unor ansambluri folclorice/ 

grupuri de colindători din ţară. 

sărbătorile de iarnă prin 

organizarea unui festival concurs  

cu minim 20 grupuri/cete 

participante, premiate; 

- conservarea și promovarea unui 

element de patrimoniu cultural 

imaterial UNESCO: colindatul de 

ceată bărbătească. 

 

program 

c) pomana porcului 

d) conferință de presă 

e) filmare și prod. film 

evenim. 

f)chirie sală fest. de 

premiere 

g) servire mese 

h) onorarii juriu 

i) cazare 

 Total  205.000 405.000  

 

 

 2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 aproximativ 40.000 de beneficiari la activitățile culturale; 

 aproximativ 700 de utilizatori activi, din care 580 elevi ai instituțiilor de învățământ din oraș și din zonă; 

 vizite directe - aproximativ 20.000 de utilizatori; 

 tranzacții de împrumut - aproximativ 25.000; 

 număr sesiuni de internet - aproximativ 16.000; 

 documente imprimate - aproximativ 10.000 pagini. 
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3. Analiza programului minimal realizat 

Anul 2014 

Programul/ 

Proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finanţarea 

(subvenţie/aloc.şi 

surse atrase/v. p.) 

Nr. de benef. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea 
Declarat/Atins Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

  

Ziua Culturii 

Naționale 

 

 

 

 

Activităţi culturale (expoziţii, 

lansări de carte, dezbateri, 

spectacole) în colaborare cu inst. de 

înv. din oraş/ inst. de cultură din 

județ 

Inf. comunităţii 

negreştene asupra imp 

zilei; implic. tinerilor 

în activităţi care 

vizează dezv. vieţii 

culturale 

2014 

15 ian. 

 

2014: 

3.000 lei/ 

3.500 lei 

subvenţii 

+ surse atrase 

aprox. 1000 + 

telespectatori 

Dialoguri culturale 

Realizarea unui dialog cultural între 

instituţiile de cultură şi învăţământ 

din oraş/ judeţ: expoziţii, lansări de 

carte, dezbateri, spectacole în 

colaborare cu inst. de înv. din oraş/ 

inst. de cultură din judeţ 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ, publicul 

spectator 

ian - dec 

2014 

9.500 lei/  

9.300 lei 

subvenții 

aprox. 2000 

Caravana culturii sătmărene 

în colaborare cu instituţii de cultură 

sătmărene: C.J.C.P.C.T., Muzeul 

Județean, Biblioteca Jud., Şc. de Arte, 

Teatrul de Nord, Filarmonica 

 „Dinu Lipatti” 

Familiarizarea publicului 

negreştean/ din judeţ cu fenomenul 

cultural din judeţul 

Satu Mare; 

Promovarea culturii sătmărene prin 

lansări de carte, exp. de artă 

plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, teatru. 

Publicul spectator  

(copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş) şi 

telespectator 

2014 

ian. – dec./ 

23-29 mai 

2014 

2014: 

3000 lei/ 

1700 lei 

subvenţii 

aprox. 2000 + 

telespectatori 
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Festivalul folclorului oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

Cooganizator, alături de C.J. SM, 

C.J.C.P.C.T. S. M., Primăria Certeze, 

Primăria Negreşti-Oaş – pavoazare 

scenă, spectacol 

Punerea în valoare a tradiţiilor şi 

obiceiurilor de primăvară, o formă 

eficientă de turism cultural 

 

Spectatori din întreaga 

Ţară a Oaşului, dar şi 

din judeţul Satu Mare, 

din judeţele 

învecinate, turişti 

2014 

4 mai 

2014: 

5.000 lei + economii + 

rectificare / 

8.000 lei 

subvenţii 

 

aprox. 5000 + 

telespectatori 

Nu uita că eşti român 

24 Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române, 

1 Decembrie, 

Ziua Eroilor etc. 

Cunoaşterea, prin mărturii, a 

trecutului istoric al neamului 

românesc; 

Implicarea membrilor comunităţii 

în activităţi cu caracter patriotic 

C.L., reprezentanţi ai 

instituţiilor publice din 

oraş, cultele, 

reprezantanți ai 

partidelor politice, 

spectatori 

2014 

în fcţ. de 

sărbătorile cu 

caracter 

patriotic 

2014: 

10.000 lei/ 

7.550 lei 

Subvenţii 

aprox. 2000 + 

telespectatori 

Țara Oaşului – spaţiu folcloric 

susţinerea funcţionării Ans. Folcloric 

„Oaşul” şi sprijinirea  

interpreţilor din Oaş. 

spectacole, şezătoare etc. 

Promovarea Ţării Oaşului prin 

filme documentare, CD-uri, DVD- 

uri (filmări televiziuni, spectacole 

televizate) 

Membrii 

ansamblurilor folcl. 

„Oaşul” şi 

„Sânzienele”, Maria 

Tripon, colaboratori ai 

instituţiei noastre, 

meşteri pop., publicul 

spectator 

2014 

ian. – dec. 

2014: 

10.000 lei/ 

6.500 lei 

subvenţii 

și surse atrase 

aprox. 20.000 + 

telespectatori 

 

Magia sărbătorilor de iarnă 

Vine Moş Nicolae, Concert de colinde, 

Caravana Moşului 

Promovarea obiceiurilor creştine şi 

laice prilejuite de sărbătorile de 

iarnă 

Copiii din Negreşti-

Oaş, publicul spectator 

2014 

luna dec. 

2014: 

13.000 lei/ 

9.900 lei 

subvenţii 

și surse atrase 

aprox. 5000 + 

telespectatori 

 

 

Festivalul  datinilor şi  

obiceiurilor de iarnă 

Organizarea fest.-concurs de datini 

şi obiceiuri de iarnă, cu participarea 

unor ansambluri folclorice/ grupuri 

de colindători din ţară şi străinătate 

Grupurile de 

colindători 

participante, publicul 

spectator, turiştii 

2014 

luna dec. 

2014: 

40.000 lei/ 

34.000 lei 

subvenţii 

și surse atrase 

aprox. 2000 + 

telespectatori 

 

 

 Expoziţie/târg meşteşugăresc. Comunitatea locală,  2014 2014: aprox. 10.000 + 
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Zestrea Oașului – Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului 

 

Simpozionul: Educaţia şi cultura – 

punţi de comunicare în vederea 

îmbunătăţirii colaborării 

transfrontaliere;spectacol folcloric. 

publicul spectator,  

turiştii 

luna aug. 30.000 lei + economii 

+ rectificare / 

49.000 lei subvenţii 

și surse atrase 

telespectatori 

Alte activităţi la sugestia Primăriei/ 

Cons. Local Negreşti Oaş 

organizare spectacole şi competiţii 

sportive Zilele Oraşului, participări la 

festivaluri, târguri etc. 

Organizarea altor activităţi de 

interes local, la sugestia 

ordonatorului principal de credite 

Comunitatea locală 2014 

ian.-dec. 

2014: 

1.100 lei/ 

65.000 lei 

(rectific bug.) 

subvenţii 

și alte surse 

aprox. 8.000 + 

telespectatori 

 

Anul 2015 

Programul/ 

Proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finanţarea 

(subvenţie/aloc.şi 

surse atrase/v. p.) 

Nr. de benef. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea  

 

Declarat/Atins Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

  

Dialoguri culturale 

Aniversare M. Eminescu,  

1 Iunie – spectacol distractiv cu şi pentru 

copii, , susţinerea unor activităţi culturale 

la nivel local ş.a. 

Realizarea unui dialog cultural 

între instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ: 

expoziţii, lansări de carte, 

dezbateri, spectacole în colaborare 

cu inst. de înv. din oraş/ inst. de 

cultură din judeţ 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ, publicul 

spectator 

2015 

ian. –dec. 

2015: 

10.000 lei/ 

8.000 lei 

-subvenţii 

aprox. 1000 + 

telespectatori 
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Ziua Culturii 

Naționale 

Activităţi culturale (expoziţii, 

lansări de carte, dezbateri, 

spectacole) în colaborare cu inst. 

de înv. din oraş/ inst. de cultură 

din judeţ 

Inf. comunităţii 

negreştene asupra imp 

zilei; implic. tinerilor 

în activităţi care 

vizează dezv. vieţii 

culturale 

2015 

15 ian. 

 

2015: 

2.500 lei/ 

1.200 lei 

 

- subvenţii 

aprox. 2000 

Caravana culturii sătmărene 

Promovarea culturii sătmărene prin 

lansări de carte, exp. de artă plastică, 

spect de muzică uşoară, folk, pop, clasică, 

spect. de teatru etc. 

Colab. cu instituţii de cultură sătmărene: 

C.J.C.P.C.T., Muz. Jud., Bibl. Jud., Şc. de 

Arte, Teatrul de Nord, Filarmonica 

 „Dinu Lipatti 

Familiarizarea publicului 

negreştean/ din judeţ cu 

fenomenul cultural din judeţul 

Satu Mare 

Publicul spectator  

(copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş) şi 

telespectator 

2015 

ian. – dec./ 

25-31 mai 

2015 

2015: 

1500 lei/ 

1000 lei 

-subvenţii 

-surse atrase 

aprox. 2000 + 

telespectatori 

Festivalul folclorului oşenesc –  

Sâmbra Oilor 

Punerea în valoare a unui obicei străvechi. 

Cooganizator, alături de C.J. SM, 

C.J.C.P.C.T. S. M., Primăria Certeze, 

Primăria Negreşti Oaş – pavoazare scenă, 

spectacol. 

Punerea în valoare a tradiţiilor şi 

obiceiurilor de primăvară, o formă 

eficientă de turism cultural 

 

Spectatori din întreaga 

Ţară a Oaşului, dar şi 

din judeţul Satu Mare, 

din judeţele 

învecinate, turişti 

2015 

3 mai 

2015: 

4.500 lei/ 

4.500 lei 

- subvenţii 

 

aprox. 5000 + 

telespectatori 

Nu uita că eşti român 

24 Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române, 

1 Decembrie, 

Ziua Eroilor etc. 

Cunoaşterea, prin mărturii, a 

trecutului istoric al neamului 

românesc; 

Implicarea membrilor comunităţii 

în activităţi cu caracter patriotic 

C.L., reprezentanţi ai 

instituţiilor publice din 

oraş, repr. Ai 

partidelor politice, 

spectator 

2015 

în fcţ. de 

sărbătorile cu 

caracter 

patriotic 

2015: 

12.000 lei/ 

11.100 lei 

 

- subvenţii 

aprox. 2000 + 

telespectatori 



Raport de activitate 2014-2018 

 

© Dr. Natalia Lazar Page 60 
 

Ţara Oaşului – spaţiu folcloric 

susţinerea funcţionării Ans. Folcloric 

„Oaşul” şi sprijinirea interpreţilor din 

Oaş, spectacole, şezătoare etc. 

 

 

 

 

 

Promovarea Ţării Oaşului prin 

filme documentare, CD-uri, DVD- 

uri (filmări televiziuni, spectacole 

televizate). 

Membrii 

ansamblurilor folcl. 

„Oaşul” şi 

„Sânzienele”, Maria 

Tripon, colaboratori ai 

instituţiei noastre, 

meşteri pop., publicul 

spectator 

2015 

ian. – dec. 

 

 

 

 

2015: 

8.000 lei/ 

8.000 lei 

- subvenţii 

aprox. 20.000 + 

telespectatori 

Magia sărbătorilor de iarnă 

Vine Moş Nicolae, Caravana Moşului 

Promovarea obiceiurilor creştine 

şi laice prilejuite de sărbătorile de 

iarnă 

Copiii din Negreşti 

Oaş, publicul spectator 

2015 

luna dec. 

2015: 

20.000 lei/ 

19.000 lei 

- subvenţii 

aprox. 5000 + 

telespectatori 

 

 

 

 

Festivalul  datinilor şi obiceiurilor de 

iarnă 

 

 

 

Organizarea fest.-concurs de 

datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

Grupurile de 

colindători 

participante, publicul 

spectator, turiştii 

2015 

luna dec. 

2015: 

50.000 lei/ 

46.500 lei 

 

- subvenţii 

- 6000 lei surse atrase 

aprox. 2000 + 

telespectatori 

 

 

Zestrea Oașului – Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului 

 

Expoziţie/târg meşteşugăresc. 

Simpozionul: Educaţia şi cultura – 

punţi de comunicare în vederea 

îmbunătăţirii colaborării 

transfrontaliere. 

Spectacol folcloric. 

Comunitatea locală,  

publicul spectator,  

turiştii 

2015 

luna aug. 

2015: 

80.000 lei/ 

78.000 lei 

 

- subvenţii 

- 25.000 lei  surse 

atrase 

aprox. 10.000 + 

telespectatori 
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Anul 2016 

 

Programul/ 

Proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finanţarea 

(subvenţie/aloc.şi 

surse atrase/v. p.) 

Nr. de 

beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea iniţială/ 

Modificată 

Declarat/Atins Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

  

1. Ziua Culturii 

Naționale 

 

2. Concurs literar 

Mihai Eminescu, Ucraina 

Activităţi culturale (expoziţii, 

spectacol, depuneri de flori) în 

colaborare cu inst. de înv. din 

oraş;  

Inf. comunităţii 

negreştene asupra imp 

zilei; implic. tinerilor 

în activităţi care 

vizează dezv. vieţii 

culturale a orașului 

ian. 2016 

 

3.500 lei/ 

2.494 lei 

 

1.080 lei 

 

- subvenţii 

  

aprox. 1.500 

pers. 

 

Dialoguri culturale 

1. Târgul Mărțișorului Tradițional, ed. a 

IV-a 

 

2. 1 Iunie - spectacol cu și pentru copii 

 

3. Bătălia cărților 

 

Realizarea unui dialog cultural 

între instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ: 

expoziţii, lansări de carte, 

dezbateri, spectacole în 

colaborare cu inst. de înv. din 

oraş/ inst. de cultură din judeţ 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ, publicul 

spectator 

2016 

ian. –dec. 

2.500 lei/ 

2.154 lei 

 

13.000/ 

12.887 

 

332 lei 

-subvenţii 

 

aprox. 2.000 

copii și cadre 

didactice 

Alte activităţi la sugestia Primăriei/ 

Cons. Local Negreşti Oaş 

Organizare spectacole şi competiţii 

sportive Zilele Oraşului, participări la 

festivaluri, târguri 

Organizarea altor activităţi de 

interes local, la sugestia 

ordonatorului principal de credite 

Comunitatea locală 2015 

ian.-dec. 

2015: 

2.500 lei/ 

12.000 lei 

 

(rectific bug.) 

-subvenţii 

-alte surse 

aprox. 8.000 + 

telespectatori 
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Caravana culturii sătmărene 

 

Promovarea culturii sătmărene 

prin lansări de carte, exp. de artă 

plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, 

spectacole de teatru etc. Vor fi 

realizate evenimente culturale în 

colab. cu instituţii de cultură 

sătmărene: C.J.C.P.C.T., Muzeul 

Jud., Biblioteca Jud., Şc. de Arte, 

Teatrul de Nord, Filarmonica 

„Dinu Lipatti” etc. 

Publicul spectator  

(copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş) şi 

telespectator 

2016 mai 1500 lei/ 

285 lei 

 

-subvenţii 

-surse atrase 

 

aprox. 1.000 

copii 

Festivalul folclorului oşenesc – Sâmbra 

Oilor 

 

Punerea în valoare a unui obicei 

ancestral – sâmbra oii. 

O paradă a costumelor populare, 

a cântecului şi dansului. 

Co-organizator, alături de C.J. 

Satu Mare, C.J.C.P.C.T. Satu 

Mare, Primăria Certeze, Primăria 

Negreşti Oaş – pavoazare scenă, 

spectacol folcloric 

Spectatori din întreaga 

Ţară a Oaşului, dar şi 

din judeţul Satu Mare, 

din judeţele învecinate, 

turişti, telespectatori 

2016 

mai 

5.500 lei/ 

5.365 lei 

- subvenţii 

 

 

peste 10.000 

pers. 

(spectatori și 

telespectatori) 

Nu uita că eşti român 

1. 24 Ianuarie, Unirea Principatelor 

Române, 

2. Ziua Eroilor 

3. Ziua Drapelului 

4. Ziua Imnului 

5. Ziua Armatei 

6. 1 Decembrie 

7. Comemorare Eminescu 

 

 

 

Cunoaşterea, prin mărturii, a 

trecutului istoric al neamului 

românesc; 

Implicarea membrilor comunităţii 

în activităţi cu caracter patriotic 

C.L., reprezentanţi ai 

instituţiilor publice din 

oraş, repr. ai partidelor 

politice, spectatori și 

telespectatori 

2016 

în fcţ. de 

sărbătorile cu 

caracter 

patriotic 

 1.500 lei/ 

970 lei; 

1.500 lei/ 

1.200 lei; 

1.000 lei/ 

998 lei; 

5.000 lei/ 

3.229 lei; 

500 lei/ 

375 lei. 

 

- subvenţii 

 

aprox. 2.000 

pers. 
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Participare la Festivalul internațional 

Șteafn cel Mare și Sfânt, Chișinău 

Facilitarea cunoașterii și 

apropierii reciproce și 

conștientizării unității istoriei, 

limbii, culturii, tradițiilor 

neamului de către românii de 

pretutindeni (mamă, celelalte 

teritorii istorice și din diaspora) 

Delegație formată din 

reprezentanți ai 

Consiliului local, 

Primăriei și instituțiilor 

de cultură din Negresti-

Oaș 

2016 iuliu 10.000 lei / 

9.830 lei 

subvenții 

 

aprox. 1.000 

pers. 

 

Zestrea Oașului – Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului 

 

Expoziţie/târg meşteşugăresc. 

Simpozionul: Educaţia şi cultura 

– punţi de comunicare în vederea 

îmbunătăţirii colaborării 

transfrontaliere. 

Spectacol folcloric. 

Comunitatea locală,  

publicul spectator,  

turiştii 

2016 

luna aug. 

115.000 lei/ 

111.191 lei 

 

- subvenţii 

 

 

peste 10.000 

pers. 

Ţara Oaşului – spaţiu etno-folcloric 

Susţinerea funcţionării Ans. Folcloric 

„Oaşul” şi sprijinirea interpreţilor din Oaş. 

 

1. Șezătoare oșenească 

2. Târg de Paște 

3. Alte activități ale Ans. Focloric Oașul 

Promovarea Ţării Oaşului prin 

filme documentare, CD-uri, 

DVD- uri (filmări televiziuni, 

spectacole televizate). 

Membrii ansamblurilor 

folcl. „Oaşul” şi 

„Sânzienele”, Maria 

Tripon, colaboratori ai 

instituţiei noastre, 

meşteri pop., publicul 

spectator și 

telespectator 

2016 

ian. – dec. 

3.000 lei/ 

2.786 lei 

 

2.000 lei 

1.675 lei 

 

2.000 lei/ 

1.000 lei 

 

- subvenţii 

 

peste 3.000 pers. 

(spectatori și 

telespectatori) 

Educația permanentă - Ziua vârstnicilor, 

Ziua mondială a Educației 

Aniversarea unor categorii socio-

profesionale locale 

vârstnici, cadre 

didactice 

oct. 2016 11.000 lei/ 

10.075 lei 

aprox. 200 pers. 

Magia sărbătorilor de iarnă 

Vine Moş Nicolae 

Promovarea obiceiurilor creştine 

şi laice prilejuite de sărbătorile de 

iarnă 

Copiii din Negreşti-

Oaş, publicul spectator 

2016 

luna dec. 

2015: 

35.000 lei/ 

35.146 lei 

 

- subvenţii 

 

aprox. 3.000 

pers. 

(participanți 

direct, telespect) 
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Festivalul  datinilor şi obiceiurilor de 

iarnă, ediția a XIX-a 

 

Organizarea fest. -concurs de 

datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

Grupurile de 

colindători 

participante, publicul 

spectator, turiştii 

2016 

luna dec. 

40.000 lei/ 

34.686 lei 

 

- subvenţii 

- 8000 lei surse atrase 

 

 

aprox. 2600 

pers. (spectatori 

și telespectatori) 

 

Revista „Țara Oașului - între tradiție și 

inovație” 

Publicarea unor articole din 

domeniul patrimoniului 

etnologic și al memoriei culturale 

ISSN: 1842 - 8363 

Comunitatea locală, 

specialiști 

2016 

dec. 

5.000 lei/ 

4.560 lei 

- subvenţii 

 

300 

pers.+cititori 

Alte activităţi la sugestia Primăriei/ Cons. 

Local Negreşti Oaş 

1. Ziua femeii 

2. Înfrățirea orașului Negrești-Oaș cu 

localitatea Alter do Chao 

3. Participare târg de turism Tour&Travel 

Warsaw 

Organizarea altor activităţi de 

interes local, la sugestia 

ordonatorului principal de credite 

Comunitatea locală 2016 

ian.-dec. 

70.000/ 

 

7.115 lei 

 

22.000 lei 

 

36.087 lei 

 

-subvenţii 

 

aprox. 5.000 

pers. 
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Anul 2017 

Programul/ 

Proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada de 

realizare 

Finanţarea 

(subvenţie/aloc.şi 

surse atrase/v. p.) 

Nr. de 

beneficiari 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Denumirea iniţială/ 

Modificată 

Declarat/Atins Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

Estimat/ 

Realizat 

  

1. Ziua Culturii 

Naționale 

 

2. Concurs literar 

Mihai Eminescu, Ucraina 

Activităţi culturale (expoziţii, 

spectacol, depuneri de flori) în 

colaborare cu inst. de înv. din 

oraş;  

 

Jurizare concurs Mihai Eminescu, 

Ucraina. 

Informarea comunităţii 

negreştene asupra imp 

zilei;  

Implicarea tinerilor în 

activităţi care vizează 

dezvoltarea vieţii 

culturale a orașului 

ian. 2017 

 

2.500 lei/ 

2.050 lei 

 

 

- subvenţii 

  

aprox. 1.000 

pers. 

Dialoguri culturale 

1. Târgul Mărțișorului Tradițional, ed. a 

IV-a 

 

2. 1 Iunie - spectacol cu și pentru copii 

 

3. Alte manifestări 

 

Realizarea unui dialog cultural 

între instituţiile de cultură şi 

învăţământ din oraş/ judeţ: 

expoziţii, lansări de carte, 

dezbateri, spectacole în 

colaborare cu inst. de înv. din 

oraş/ inst. de cultură din judeţ 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ, publicul 

spectator 

2017 

ian. –dec. 

15.000/ 13.485 lei 

 

824,37 lei 

 

 

12.658,36 lei 

 

-subvenţii 

 

aprox. 3.500 

copii și cadre 

didactice 

Întărirea relațiilor de colaborare 

transfrontalieră România-Ucraina prin 

colaborare cu URRT„Dacia”, 

realizare publicația Apșa 

Realizarea unui număr al 

publicației Apșa din 

Transcarpatia, Ucraina, în 

parteneriat cu Uniunea Regională 

a Românilor din Transcarpatia 

„Dacia” 

Promovarea, prin 

intermediul ziarului a 

activităților comune 

realizate între cele 

două comunități 

Negrești-Oaș/ Țara 

Oașului - comunitatea 

românească din 

Transcarpatia 

2017 mai 1.500 lei/ 

1.500 lei 

 

 

-subvenţii 

aprox 1.500 

pers. 
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Ziua bibliotecarului 

Activități interactive la bibliotecă 

cu elevi de la școlile din oraș 

Promovarea lecturii ca 

mijloc de educare. 

 

 aprilie 2017 500 lei / 

0 

0 

Caravana culturii sătmărene 

 

Promovarea culturii sătmărene 

prin lansări de carte, exp. de artă 

plastică, spectacole de muzică 

uşoară, folk, pop, clasică, 

spectacole de teatru etc. Vor fi 

realizate evenimente culturale în 

colab. cu instituţii de cultură 

sătmărene: C.J.C.P.C.T., Muzeul 

Jud., Biblioteca Jud., Şc. de Arte, 

Teatrul de Nord, Filarmonica 

„Dinu Lipatti” etc. 

Publicul spectator  

(copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş) şi 

telespectator 

 aprilie 2017 

 

 

1000 lei/ 

0 

 

 

0 

Festivalul folclorului oşenesc – Sâmbra 

Oilor 

 

Punerea în valoare a unui obicei 

ancestral – sâmbra oii, o paradă a 

costumelor populare, a cântecului 

şi dansului. 

Co-organizator, alături de C.J. 

Satu Mare, C.J.C.P.C.T. Satu 

Mare, Primăria Certeze, Primăria 

Negreşti-Oaș. 

Spectatori din întreaga 

Ţară a Oaşului, dar şi 

din judeţul Satu Mare, 

din judeţele învecinate, 

turişti, telespectatori 

mai-2017 5.000 lei/ 

4.202 lei 

- subvenţii 

 

 

peste 7.000 pers. 

(spectatori și 

telespectatori) 

Nu uita că eşti român 

 

1. 24 Ianuarie – Unirea Principatelor 

Române, 

2. Ziua Eroilor 

3. Ziua Drapelului 

4. Ziua Imnului 

5. Ziua Armatei 

6. 1 Decembrie 

 

Cunoaşterea, prin mărturii, a 

trecutului istoric al neamului 

românesc; 

Implicarea membrilor comunităţii 

în activităţi cu caracter patriotic 

C.L., reprezentanţi ai 

instituţiilor publice din 

oraş, repr. ai partidelor 

politice, spectatori și 

telespectatori 

ian - dec 2017  6.500 lei/ 4.064 lei 

 

2000 lei/1.727 lei 

 

1.500 lei/ 840 lei 

500 lei/ 191 lei 

1.000 lei/ 0 

 1.500 lei/ 1.306 lei 

0 

- subvenţii 

 

aprox. 1.600 

pers. 
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Zestrea Oașului – Festivalul 

Patrimoniului Țării Oașului 

 

Expoziţie/târg meşteşugăresc. 

Simpozionul: Educaţia şi cultura 

– punţi de comunicare în vederea 

îmbunătăţirii colaborării 

transfrontaliere. 

Spectacol folcloric. 

Comunitatea locală,  

publicul spectator,  

turiştii 

2017 

iulie - aug. 

140.000 lei + 2.500 lei 

sponsorizare 

/ 

138.033 lei 

 

- subvenţii 

 

peste 10.000 

pers. 

Editarea revistei „Țara Oașului - între 

tradiție și inovație” 

Publicarea unor articole din 

domeniul patrimoniului  

etnologic și al memoriei 

culturale  

ISSN: 1842 - 8363 

Conservarea și 

promovarea culturii 

tradiționale oș 

dec. 2017 0 0 

Ţara Oaşului – spaţiu folcloric 

 

 

 

1. Șezătoare oșenească 

2. Promovarea Ţării Oaşului prin 

filme documentare, CD-uri, 

DVD- uri (filmări televiziuni, 

spectacole televizate). 

3. Târguri tradiţionale 

4. Ziua națională a costumului 

tradițional din România - cf. 

Legii 102/2015 (14.05.2017) 

5. Activități ale  Ans. Folcl. 

„Oaşul” şi sprijinirea tinerilor 

interpreţi din Oaş. 

Conservarea şi 

promovarea culturii 

tradiţionale oşeneşti/ 

patrimoniului cultural 

imaterial al Țării 

Oașului 

2017 

ian. – dec. 

6.500 lei/5.689 lei 

 

1.665 lei 

 

 

 

1.607 lei 

717 lei 

1.700 lei 

 

- subvenţii 

 

peste 5.000 pers. 

(spectatori și 

telespectatori) 

Educația permanentă - Ziua vârstnicilor, 

Ziua mondială a Educației 

Aniversarea unor categorii socio-

profesionale locale 

vârstnici, cadre 

didactice 

oct. 2017 0 0 

Bătălia cărților, ediția a II-a 
Concurs cu premii în cărți Stimularea interesului 

elevilor pentru carte 

oct. 2017 500 lei/ 500 lei 

-subvenții 

50 

Magia sărbătorilor de iarnă 

(Proiect Darurile lui Moș Nicolae) 

Promovarea obiceiurilor creştine 

şi laice prilejuite de sărbătorile de 

iarnă 

Copiii din Negreşti-

Oaş, publicul spectator 

2017 

sept - dec. 

75.000 lei(finanțare 

CJ SM = 45.000; 

contribuție buget local 

=  30.000)/35.146 lei 

aprox. 5.000 

pers. 

(participanți 

direct, telespect) 
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Festivalul  datinilor şi obiceiurilor de 

iarnă, ediția a XX-a 

 

Organizarea fest.-concurs de 

datini şi obiceiuri de iarnă, cu 

participarea unor ansambluri 

folclorice/ grupuri de colindători 

din ţară şi străinătate 

Grupurile de 

colindători 

participante, publicul 

spectator, turiştii 

2017 

luna dec. 

45.000 lei/ 

 

- subvenţii 

 

aprox. 3.000 

pers. (spectatori 

și telespectatori) 

Alte activităţi la sugestia Primăriei/ 

 Cons. Local Negreşti Oaş 

1. Marșul diversității - Ziua Internațională 

de Conștientizare a Autismului 

2. GO Romania 

3. Ziua Pompierilor din România 

4. Scoborâtul oilor de la munte, expoziție 

de ovine 

5. Proiect Marea Unire a Oșenilor 

 

 

 

Organizarea altor activităţi de 

interes local, la sugestia 

ordonatorului principal de credite 

 

 

 

Comunitatea locală 

 

2017 

 

121.000 lei/ 

103.962 lei 

450 lei 

6.250 lei 

20.000 lei /19.009 lei 

10.000 lei / 9.377 lei 

 

90.000 lei 

(finanțare CJ SM = 

29.624; contribuție 

buget local =  59.376) 

 

aprox. 5.000 

pers. 

 

Propuneri: În cazul încetării contractului de management, managerul își va putea relua activitatea pe postul ocupat inițial în cadrul instituției (director: 

2004 – 2009), cu respectarea reglementărilor legale. 
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Raport de activitate   

Muzeul Ţării Oaşului  

 

În conformitate cu Legea Muzeelor şi Colecţiilor nr. 311/2003, muzeul este instituţie de cultură 

aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune 

în scopul cunoaşterii, educării şi recreării mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei 

comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător. 

 Muzeul Țării Oașului a fost înființat în anul 1966 și este o instituţie publică de cultură aflată în 

subordinea Consiliului local Negreşti Oaş, având în alcătuire:  

 Muzeul în aer liber cu valoroase piese de arhitectură tradițională: biserica de lemn din Lechința, 

ce datează de la începutul secolului al XVII-a, casele din Racșa, Moișeni și Negrești (secolele 

XVIII-XIX), care, împreună cu cele zece construcții-anexă, formează trei gospodării complete, 

două case moleculare din Gherța Mică, casa de olar din Vama ș.a.  

 În interioare sunt expuse piese din colecțiile de țesături, port popular, icoane, ceramică, mobilier 

și unelte ale muzeului. Deosebit de relevantă este secțiunea alcătuită din instalațiile tehnice, în special 

cele acționate de apă, care constituie partea „vie” și cea mai atractivă a muzeului: moara, vultoarea, piua, 

pălincia. 

 Galeria de artă „Dr. Mihai Pop” care adăpostește expoziții temporare de artă plastică, etnografie 

etc. 

Muzeul Țării Oașului are ca arie de reprezentare zona etnografică  Țara Oașului, structura actuală 

încadrându-l în rândul muzeelor cu profil etnografic – obiectiv cuprins în lista monumentelor istorice, 

monumente de interes național, categoria A, cod SM-II-a-A-05337. 

Obiectivele, misiunea și organizarea instituţiei pot fi sintetizate, astfel: 

 constituirea ştiinţifică, dezvoltarea şi administrarea patrimoniului muzeal; 

 evidenţa ştiinţifică a patrimoniului cultural deţinut; 

 cercetarea ştiinţifică, în baza unor programe anuale şi multianuale a patrimoniului pe care îl deţine 

şi a contextelor etnologice specifice acestui patrimoniu;  

 cercetarea, prin metodele etnologiei, a culturii ţărăneşti trecute şi recente; 

 documentarea în vederea depistării, cunoaşterii şi, după caz, a achiziţionării de obiecte de 

patrimoniu pentru completarea şi îmbogăţirea colecţiilor sale; 

 conservarea şi restaurarea obiectelor de patrimoniu potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

 protejarea patrimoniului muzeal; 

 expunerea şi prezentarea în expoziţii la sediu, precum şi în alte spaţii, a patrimoniului pe care îl 

deţine; 

 punerea în valoare şi comunicarea publică prin expoziţii – naţionale şi internaţionale, publicaţii şi 

comunicări, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice muzeografice şi etnologice; 

 contactul permanent cu publicul, cu mediile de informare, cu organizaţii neguvernamentale, 

organisme culturale, instituţii de învăţământ şi cercetare, organisme şi foruri internaţionale, 

instituția fiind membru al AMALR, RNMR, ASER.    
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Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

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

perioadei raportate (vezi anexa 3) 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator 

2015 

Estimat 

mii lei  

2015 

Realizat 

mii lei 

2016 

Estimat  

mii lei 

2016 

Realizat 

mii lei  

2017 

Estimat 

mii lei 

2017 

Realizat 

mii lei 

1.  Total 

venituri 

561 497,22 655 599,70 768,68 596,4 

1. Venituri 

proprii 

24,24 16,64 25 24,41 25 29,75 

2. Subvenții 532 476,34 630 575,29 722 566,65 

3.  Excedent 4,76 4,76 - - 21,68 21,68 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator 

2015 

Estimat 

mii lei  

2015 

Realizat 

mii lei 

2016 

Estimat  

mii lei 

2016 

Realizat 

mii lei  

2017 

Estimat 

Mii lei 

2017 

Realizat 

mii lei 

 Total 

cheltuieli 

561 497,22 655 578,54 768,68 596,78 

1. Cheltuieli 

de 

personal 

355 298,20 380 333,46 440 403,73 

2. Bunuri și 

servicii 

201,24 194,26 188 158,08 239,68 186,06 

3. Cheltuieli 

de capital 

4,76 4,76 87 87 89 6,99 
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2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor 

de performanţă ale instituţiei din următorul tabel (vezi anexa 4) 

 

Nr. crt. Indicatori de performanţă* 
 

2015 

 

2016 

 

2017 

1. 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + venituri 

– cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari 
70,65 28,91 48,24 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 0 0 

3. Număr de activităţi educaţionale 6 7 8 

4. 
Număr de apariţii media (fără comunicate de 

presă) 
100 110 

 

235 

5. Număr de beneficiari neplătitori 2.507 13.400 5.536 

6. Număr de beneficiari plătitori** 4.202 6.608 6.688 

7. 
Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/ 

Frecvenţa medie zilnică 
- - 

- 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 11 17 14 

9. Venituri proprii din activitatea de bază 16.645 24.410 29.746 

10. Venituri proprii din alte activităţi 0 0 0 

 

 

* Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/nuanţa indicatorii în 

funcţie de specificităţile instituţiei. 

** Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 

 

 

3. programe, proiecte, alte evenimente și activităţi specifice instituţiei propuse pentru întreaga 

perioadă de management; 

- vezi lista program minimal 
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LISTA ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE/ REALIZATE DE MUZEUL ŢĂRII OAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ  

PENTRU ANUL 2015 

Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

1. 
15 ianuarie 

2015 
Ziua Culturii 

Naționale 
Local Activități culturale: expoziție 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan 

naţional 

200 lei  

2. 

 

 

25 martie 2015 

Art 

Bunavestire, 

ediţia a XXIX-a 

 

Internaţi

onal 

 

Expoziţia anuală de artă 

plastică contemporană, în 

colaborare cu Asociaţia 

Artistică Art Bunavestire, CJ 

Satu Mare, CJCPCT Satu 

Mare 

- o expoziţie de artă cu 

implicarea a 17 artişti 

(grupul Art Bunavestire şi 

invitaţi din ţară sau 

străinătate); 

8.049,07 lei 

 

 

- servicii de transport 

(artişti, deplasări), 

transport lucrări, 

- prestări servicii 

(drepturi de autor), 

- servicii de cazare, 

masă, 

- tipărituri (afişe, 

invitaţii, bannere); 

- organizare 

expoziţie, 

- catalog; 

-promovare în presa 

scrisă, audiovizuală, 

on-line. 

- cultivarea simţului artistic; 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan 

naţional. 

Promovare eveniment, 

promovarea oraşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- promvoarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes 

local. 

3. 

 

 

10 aprilie 2015 

Meu Lar – 

Tradiții fără 

frontiere 

internați

onal 

 

 

Organizarea în colaborare cu 

Ambasada României din 

Lisabina, a unei expoziții 

reprezentative pentru Țara 

Oașului în Lisabona 

- redescoperirea tradiţiilor; 
3.106,47 lei 

 

 

-tipărituri, transport, 

materiale de 

promovare. 
- promovarea Ţării Oaşului 

ca zonă turistică 

4. 
 

6 – 10 aprilie 
Săptămâna 

„Şcoala altfel – 
Naţional 

Activităţi educative şi 

culturale, realizarea unor 

- stimularea interesului 

pentru muzeu 
2.610 lei 

 

- rechizite, 

sonorizare 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

2015 Să ştii mai 

multe, să fii mai 

bun!” 

ateliere de creaţie - păstrarea şi valorizarea 

unor elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

 

5. 

16 mai 2017 

 

 

Noaptea 

muzeelor 

Internaţi

onal 

Activitate educativă şi 

culturală desfăşurată în 

colaborare cu Reţeaua 

Naţională a Muzeelor din 

România. 

Vizite organizate la muzeu şi 

prezentarea expoziţiior 

- Realizarea unei xpoziţii 

etnografice 

- momente muzicale 

-promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi 

obiectiv cultural 

2.855 lei 

- prestări servicii 

artistice; 

- sonorizare; 

- gustare 

6.  27 mai 2015 
Origine. 

Experiențe ale 

temporalității 

local/ 

județean 

Activitate culturală în 

colaborare cu UAP Baia 

Mare, CUN Baia Mare 

o expoziție de fotografie 755 lei  

7. 24 iunie 2015 
Ziua universală 

a iei 

Local/ 

Judeţean

/Naţiona

l 

. Activităţi culturale: 

- momente muzicale, teatru, 

parada costumelor oşeneşti; 

- atelier de împletit coroniţe 

din sânziene; 

- expoziţie meşteşugărească. 

- celebrarea piesei 

principale a costumului 

popular românesc, dar şi 

ideea de feminitate 3.889 lei 

- servicii de 

sonorizare; 

- masă; 

- tipărituri; 

- servicii artistice 
- păstrarea şi valorizarea 

unor elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

8. 
1 – 31  august 

2015 

Ateliere 

cultural 

educative 

 

local 

Ateliere de creaţie, spectacol 

activităţi recreative şi de 

voluntariat, toate special 

pregătite pentru copii. 

- păstrarea şi valorizarea  

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local 

- promovarea oraşului/  

Ţării Oaşului ca zonă 

turistică 

1.535 lei 

- servicii masă 

- servicii artistice 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

9.  
15 – 16 august 

2015 

Zestrea Oașului 

– Festivalul 

patrimoniului 

Țării Oașului 

Județean

/Naționa

l 

Expoziţie/ târg 

meşteşugăresc 

- Expoziţie etnografică și 

artă plastică -  Galeriile de 

artă „Dr. Mihai Pop” 

Momente muzică clasică 

 

- păstrarea şi valorizarea  

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local 

2.999,52 lei 

- transport, masă 

meșteri populari; 

- transport căsuțe 

târg 

- masă vernisaj 

10. 
5 decembrie 

2015 
Versus, dar 

împreună 

Local/ 

Judeţean

/ 

Naţional 

Expoziţie anuală de 

fotografie în colaborare cu 

artiştii fotografi negreşteni 

Romeo Komaromi, Emilian 

Moldovan şi Remus Ţiplea, 

CJ Satu Mare, CJCPCT Satu 

Mare 

- o expoziţie de fotografie 

cu implicarea a 25 artişti 

 

14.524,37 lei 

- serv. de transport 

(artişti, deplasări, 

lucrări; 

- drept. de autor; 

- cazare, masă; 

- tipărituri 

- organizare 

expoziţie; 

- catalog; 

- promovare în 

presă.. 

- cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan 

naţional 

 

- promovarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes 

local 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

11. 26 – 26 

decembrie 2015 
Festivalul 

datinilor și 

obiceiurilor de 

iarnă 

Local/Ju

deţean/

Naţional 

Activitate culturală 

desfăşurată în colaborare cu 

Casa Orăşenească de 

Cultură, Primăria Negreşti-

Oaş, Consiliul Local, 

Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Satu 

Mare:  

- parada colindătorilor,  

- Festivalul-concurs al 

Datinilor şi Obiceiurilor de 

Iarnă. 

 

- promovarea obiceiurilor 

creștine și laice prilejuite de 

sărbătorile de iarnă 
2.000 lei 

 

  TOTAL     42.524 lei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate 2014-2018 

 

© Dr. Natalia Lazar Page 76 
 

LISTA ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE/ REALIZATE DE MUZEUL ŢĂRII OAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ  

PENTRU ANUL 2016 

Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

1. 
15 ianuarie 

2016 
Ziua Culturii 

Naționale 
Local Activități culturale: expoziție 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional 
368 lei  

2. 

 

 

25 - 26 

martie 2016 

Art Bunavestire, 

ediţia a XXX-a 

 

Internaţion

al 

 

Expoziţie anuală de artă Art 

Bunavestire, ediţia a 30 -a – 

Negreşti-Oaş şi Retrospectiva 

Art Bunavestire – Cluj-

Napoca 

- o expoziţie de artă vizuală la 

Negrești-Oaș 

- o expoziție retrospectivă la 

Muzeul de Artă Cluj 

11.133 lei 

 

 

- servicii de 

transport (artişti, 

deplasări), transport 

lucrări, 

- prestări servicii 

(drepturi de autor), 

- servicii de cazare, 

masă, 

- tipărituri (afişe, 

invitaţii, bannere); 

- organizare 

expoziţie, 

- catalog; 

-promovare în presa 

scrisă, audiovizuală, 

on-line. 

- cultivarea simţului artistic; 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional. 

Promovare eveniment, 

promovarea oraşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- promvoarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes 

local. 

 
- promovarea Ţării Oaşului ca 

zonă turistică 

3. 

 

18 – 22 

aprilie 

2016 

Săptămâna 

„Şcoala altfel – 

Să ştii mai multe, 

să fii mai bun!” 

Naţional 

Activităţi educative şi 

culturale, realizarea unor 

ateliere de creaţie 

- stimularea interesului pentru 

muzeu 1.592,45 lei 

 

 

- rechizite, prestări 

servicii, masă 
- păstrarea şi valorizarea unor 

elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

4. 13 – 16 mai 

2016 
Festival Din 

dragoste pentru 

Internaţion

al 

Activitate culturală 

desfăşurată în colaborare cu 

- realizare emisiune TV, 

expoziţie meşteşugărească 
350 lei  materiale 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

frumos Mitropolia Ortodoxă Română 

a Europei Occidentale şi 

Meridionale – departamentul 

Cultural 

 

5. 

22 mai 2016 

 

 
Noaptea muzeelor 

Internaţion

al 

Activitate educativă şi 

culturală desfăşurată în 

colaborare cu Reţeaua 

Naţională a Muzeelor din 

România. 

Vizite organizate la muzeu şi 

prezentarea expoziţiior 

- Realizarea unei xpoziţii de 

minerale din colecția Muzeului 

Jude. de Mineralogie BM 

- momente muzicale 

-promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi obiectiv 

cultural 

2.354 lei 

- transport 

- prestări servicii  

-ornamente 

- gustare 

6. 
23 - 24 iunie 

2016 
Ziua universală a 

iei 

Local/ 

Judeţean/N

aţional 

. Activităţi culturale: 

- emisiune TV; 

- momente muzicale, parada 

costumelor oşeneşti; 

- atelier de împletit coroniţe 

din sânziene; 

- expoziţie meşteşugărească. 

- celebrarea piesei principale a 

costumului popular românesc, 

dar şi ideea de feminitate 

1.777 lei 

- servicii de 

sonorizare; 

- masă; 

- tipărituri; 

 

- păstrarea şi valorizarea unor 

elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

7.  
20 – 21 

august 2016 

Zestrea Oașului – 

Festivalul 

patrimoniului 

Țării Oașului 

Județean/N

ațional 

Expoziţie/ târg meşteşugăresc 

- Expoziţie etnografică și artă 

plastică -  Galeriile de artă 

„Dr. Mihai Pop” 

Momente muzică clasică 

 

- păstrarea şi valorizarea  

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural imaterial 

local 

4.500 lei 

- transport, masă 

meșteri populari; 

- transport căsuțe 

târg 

- masă vernisaj 

- cazare 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

8.  

15 

septembrie 

2016 

Expoziție 
TRANSFIGURĂRI 

Local/ 

Judeţean 

Activitate educativă şi 

culturală desfăşurată în 

colaborare cu CJ SM, 

CJCPCT SM 

 - expoziție de artă 

contemporală a muzeografului 

Dorel Petrehuș 
5.000 lei 

- transport lucrări 

- tipărituri 

9. 

22 

septembrie 

2016 

Zilele Europene 

ale Patrimoniului 

Internaţion

al 

Activitate culturală în 

colaborare cu Direcția 

Județeană pentru Cultură SM 

 

- Colocviu pe Patrimoniu 

cultural şi Natura: un peisaj al 

posibilităţilor 

- recunoaşterea rolului 

determinant al autorităţilor 

locale în activitatea de definire 

şi protejare a patrimoniului 

cultural 

1.411,37 lei 
materiale birotică, 

masă 

10. 

18 

noiembrie 

2016 
Pietre de fulger 

Local/ 

Judeţean 
Activități culturale 

- lansare de carte – „Pietre de 

fulger” Ioan Nistor 

- o expoziție Cristina Gloria 

Opriș 

0  

11. 

26 

noiembrie 

2016 

Versus, dar 

împreună 

Local/ 

Judeţean/ 

Naţional 

Expoziţie anuală de fotografie 

în colaborare cu artiştii 

fotografi negreşteni Romeo 

Komaromi, Emilian Moldovan 

şi Remus Ţiplea, CJ Satu 

Mare, CJCPCT Satu Mare 

- o expoziţie de fotografie cu 

implicarea a 25 artişti 

 

0  - cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional 
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Nr. 

crt. 

Perioada de 

desfăşurare 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat 

Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

12. 26 – 26 

decembrie 

2016 

Festivalul 

datinilor și 

obiceiurilor de 

iarnă 

Local/Judeţ

ean/Naţion

al 

Activitate culturală 

desfăşurată în colaborare cu 

Casa Orăşenească de Cultură, 

Primăria Negreşti-Oaş, 

Consiliul Local, CJCPCT:  

- parada colindătorilor,  

- Festivalul-concurs al 

datinilor și obiceiurilor de 

iarnă. 

- promovarea obiceiurilor 

creștine și laice prilejuite de 

sărbătorile de iarnă 
0 lei 

 

 

 

LISTA ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE/ REALIZATE DE MUZEUL ŢĂRII OAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ  

PENTRU ANUL 2017  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

1. 

Art 

Bunavestire, 

ediţia  

a XXXI-a 

 

Internaţio

nal 

 

Expoziţia anuală de artă 

plastică contemporană, în 

colaborare cu Asociaţia 

Artistică Art Bunavestire, CJ 

Satu Mare, CJCPCT Satu 

Mare 

- o expoziţie de artă cu 

implicarea a 15 artişti (grupul 

ArtBunavestire şi invitaţi din 

ţară sau străinătate); 
 

13.500 lei 

 

 

 

 

- servicii de transport 

(artişti, deplasări), transport 

lucrări, 

- prestări servicii (drepturi 

de autor), 

- servicii de cazare, masă, 

- tipărituri (afişe, invitaţii, 

bannere); 

- organizare expoziţie, 

- catalog; 

 

 

25 martie 2017 

- cultivarea simţului artistic; 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional. 

Promovare eveniment, 

promovarea oraşului ca 

- promvoarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

local. -promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

2. 
Nuntă în  

Ţara Oaşului 

Local/ 

judeţean 

 

 

Organizarea unei nunţi 

tradiţionale în colaborare cu 

Asociaţia Ţara Oaşului 

- redescoperirea tradiţiilor; 

2.000 lei 

 

 

 

-promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

 

 

23 aprilie 2017 

- reconstituirea unor secvenţe 

de ritual. 

Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- promovarea Ţării Oaşului ca 

zonă turistică 

3. 

Săptămâna 

„Şcoala altfel 

– Să ştii mai 

multe, să fii 

mai bun!” 

Naţional 

Activităţi educative şi 

culturale, realizarea unor 

ateliere de creaţie 

- stimularea interesului pentru 

muzeu  

1.500 lei 

 

 

 

- rechizite, furnituri de 

birou; 

- servicii de masă; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

 

20 – 26 mai  

2017 

Promovare eveniment, 

promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi obiectiv 

cultural (în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line) 

- păstrarea şi valorizarea unor 

elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

4. 
Noaptea 

muzeelor 

Internaţio

nal 

Activitate educativă şi 

culturală desfăşurată în 

colaborare cu Reţeaua 

Naţională a Muzeelor din 

România. 

Vizite organizate la muzeu şi 

prezentarea expoziţiior 

- Realizarea unei xpoziţii 

omagiale - I.G. Andron           - 

stimularea interesului populaţiei 

pentru muzeu 

 
2.000 lei 

 

 

- tipărituri (afişe, alte), 

- gustare (sărăţele, 

dulciuri), 

- organizare expoziţe, 

- prestări servicii; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

20 mai 2017 

 

 

Promovare eveniment, 

promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi obiectiv 

cultural (în presa scrisă, 

- promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi obiectiv 

cultural 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

audiovizuală, on-line) 

5. 

Ziua 

universală a 

iei 

Local/ 

Judeţean/

Naţional 

. Activităţi culturale: 

- momente muzicale, parada 

costumelor oşeneşti; 

- atelier de împletit coroniţe 

din sânziene; 

- expoziţie meşteşugărească. 

- celebrarea piesei principale a 

costumului popular românesc, 

dar şi ideea de feminitate 1.000 lei 

 

 

- servicii de sonorizare; 

- masă; 

- tipărituri; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

21 iunie 2017 

Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- păstrarea şi valorizarea unor 

elemente din cultura 

tradiţională a Ţării Oaşului 

6. 

Zestrea 

Oaşului - 

Festivalul 

Patrimoniului 

Ţării Oaşului 

 

Interna-

ţional 

Expoziţie/ târg meşteşugăresc 

- Expoziţie etnografică -  

Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop” 

 
- păstrarea şi valorizarea  

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural imaterial 

local 7.500 lei 

 

- servicii de cazare, masă, 

transport; 

- servicii de închiriere 

căsuţe târg; 

- tipărituri (afişe, invitaţii, 

alte); 

- org. expoziţie; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

9 – 20  august 

2017 

Ateliere de creaţie, activităţi 

recreative şi de voluntariat, 

toate special pregătite pentru 

copii. 

Tabără naţională de 

meşteşuguri în colaborare cu 

Şcoala de arte din Bucureşti – 

Muzeul în aer liber 

Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- promovarea oraşului/  Ţării 

Oaşului ca zonă turistică 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

7. 

Zilele 

europene ale 

patrimoniului 

Internaţio

nal 

Colocviu pe Patrimoniu 

cultural şi Natura: un peisaj 

al posibilităţilor 

- recunoaşterea rolului 

determinant al autorităţilor 

locale în activitatea de definire 

şi protejare a patrimoniului 

cultural 
1.500 lei 

 

 

 

- servicii de masă; 

- tipărituri; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

12 octombrie  

2017 

 Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- păstrarea şi valorizarea într-o 

formă optimă a patrimoniului 

cultural imaterial local 

8. 

Expoziţii 

temporare  

 

Expoziţie 

omagială 

Local/ 

Judeţean/ 

Naţional 

Realizarea unei expoziţii 

omagiale - I.G. Andron 

- o expoziţie retrospectivă; 

- cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional. 

- promovarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes local 

2.000 lei 

 

 

- organizare expoziţie; 

- tipărituri; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

Octombrie 

2017 

9. 
Versus, dar 

împreună 

Local/ 

Judeţean/ 

Naţional 

Expoziţie anuală de fotografie 

în colaborare cu artiştii 

fotografi negreşteni Romeo 

Komaromi, Emilian 

Moldovan şi Remus Ţiplea, 

CJ Satu Mare, CJCPCT Satu 

Mare 

- o expoziţie de fotografie cu 

implicarea a 24 artişti 

 

0 lei 

 

 

- serv. de transport (artişti, 

deplasări, lucrări; 

- drept. de autor; 

- cazare, masă; 

- tipărituri 

- organizare expoziţie; 

- catalog; 

- promovare în presă.. 

decembrie 

2017 

- cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional 

Promovare eveniment, 

promovarea oraşului ca 

- promovarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes local 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

10. 

Colaborare/ 

Organizare 

Conferinţă 

naţională 

ASER Baia 

Mare 

Local/ 

Judeţean/ 

Naţional 

Organizarea unor dezbateri, 

activităţi cu caracter etnologic 

cu tema Patrimoniu cultural – 

abordări teoretice şi 

praxiologice 
- păstrarea şi valorizarea într-o 

formă optimă a patrimoniului 

cultural imaterial local 

3.000 lei 

 

 

- transport, masă; 

- servicii de sonorizare; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

8 – 12 oct. 

2017 Promovarea unor elemente de 

patrimoniu cultural imaterial: 

expoziţie meşteşugărească şi 

gastronomică, spectacol 

folcloric 

11. Regina soldat Naţional 

Proiect în colaborare cu 

Asociaţia România Culturală, 

Biblioteca Academiei 

Române, Muzeul Militar 

Naţional Ferdinand I, alte 

instituţii de cultură de rang 

naţional 

- realizarea unei expoziţii 

cuprinzând imagini din Primul 

Război Mondial cu Regina 

Maria 

 
5.000 lei 

 

 

- organizare expoziţie; 

- servicii  de transport, 

cazare, masă; 

- alte servicii; 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

5 sept –  

1 oct. 

 2017 
Realizarea de ateliere 

educative şi de creaţie pentru 

grupuri vulnerabile 

Promovare eveniment, 

promovarea muzeului şi a 

oraşului ca destinaţie turistică 

în context naţional. 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

12. 

 

Alte cheltuieli 

la decizia 

ordonatorului 

princ. de 

credite 

 

Propuneri: 

Naţional 

Interna-

ţional 

 

În funcţie de invitaţii, evenimente, proiecte. 

Total 

16.000 lei 

 

 

  

1. Participare 

festival 

internaţional -

Din Dragoste 

pt. frumos, alte 

simpozioane în 

Ţară şi 

străinătate 

Activitate culturală 

desfăşurată în colaborare cu 

Mitropolia Ortodoxă Română 

a Europei Occidentale şi 

Meridionale – departamentul 

Cultural 

- realizare emisiune TV, 

expoziţie meşteşugărească 

 

0 lei 

- cheltuieli transporturi, 

masă, cazare: 

- promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

2017 

Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- promovarea Ţării Oaşului ca 

zonă turistică 

2. Periegheza 

Ţării Oaşului. 

Corpus de 

texte folclorice 

al Ţării Oaului 

Cercetare etnologică în 

colaborare cu Institutul Arhiva 

de Foclor a Academiei 

Române, filiala Cluj-Napoca 

- publicarea unui corpus de 

texte folclorice 

 

0 lei 

- cercetare zonală, 

colaboratori; 

- cheltuieli transport şi 

masă; 

- machetare şi tipărire; 

- promovare. 

Promovare eveniment, 

promovarea Ţării Oaşului ca 

destinaţie turistică (în presa 

scrisă, audiovizuală, on-line) 

- păstrarea şi valorizarea într-o 

formă optimă a patrimoniului 

cultural imaterial local 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului / 

proiectului 

cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget alocat Perioada de 

desfăşurare Chelt. 

 organizare 

 

Categ. de cheltuieli 

3. Mărţişor – 

vestitorul 

primăverii – 

Slatina, 

Ucraina 

 Manifestări dedicate uneia 

dintre cele mai vechi tradiţii 

româneşti – Mărţişorul  

- Expoziţie de 

mărţişoare 

- Spectacol de muzică şi 

dansuri 

Cunoaşterea şi păstrarea unei 

tradiţii vechi – Mărţişorul 
390 lei 

- Mărţişoare; 

- Artizanat. 
4 martie 2017 

5. GAL – 

Fonduri 

europene prin 

programul 

LEADER în 

Ţara Oaşului 

 

 

- o expoziţie meşteşugărească 

- o expoziţie gastronomică; 

- spectacol folcloric. 

 

Promovarea Țării Oașului 
917,93 lei 

 

 14 oct. 2017 

 TOTAL 

APROBAT 

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

ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi atrase din alte 

surse 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 

 

1. VENITURI - TOTAL 817.500 lei, din care: 

a) venituri din subvenții de la administrația publică locală – 766.000 lei 

b) venituri proprii – 29.810 lei 

c) excedent – 21.690 lei 

 

2. CHELTUIELI - TOTAL 817.500 lei, din care: 

 a) cheltuieli de personal în valoare de 598.000 lei, conform situației salariale nr. 

43/06.02.2018, a organigramei și a statului de funcții aprobat, cuprinzând drepturile de personal, 

indemnizațiile de deplasare, alte drepturi salariale, impozitele și contribuțiile aferente bugetului de stat, 

respectiv bugetului asigurărilor sociale și fondurilor special, conform legislației în vigoare. 

 b) cheltuieli materiale în valoare de 165.000 lei, după cum urmează: 

- conform referatelor de necesitate: materiale consumabile pentru birotică, materiale de curățenie, energie 

electrică, telefon, internet, materiale si prestari servicii cu caracter funcțional (tundere/stropire pomi, 

ceramică, materiale de consevare, întretinere/reparații acoperișuri, strămutere casă, bilete, registre), 

asistență tehnică programe Indeco, servicii postimplementare Scim, servicii mentenanță sistem de alarmă, 

servicii monitorizare și intervenție, servicii deratizare/dezinsecție, servicii mentenanță PSI, cotizații 

anuale AMALR, RNMR, aigurare casa Contra, găzduire/mentenanță site, documentație tehnică pentru 

obținere aviz de securitate la incendiu ISU, servicii acreditare muzeu, contracte de prestări servicii/ghidaj, 

servicii certificare semnătură electronică, reparații curente, obiecte de inventar, pregătire profesională, 

deplasări interne și externe, cărți, publicații și alte materiale documentare și alte cheltuieli cu bunuri și 

servicii/manifestări culturale, conform Listei proiectelor și activitățiilor prevăzute de Muzeul Țării 

Oașului pentru anul 2018 (în valoare de 5.000 lei) și conform Listei proiectelor și activitățiilor prevăzute 

de Muzeul Țării Oașului  Negresti-Oaș pentru anul Centenar 2018 (în valoare de 20.000 lei). 

 c) cheltuieli de capital în sumă de 54.500 după cum urmează: 

- conform referatelor de necesitate și a contractelor în derulare: proiect „Amenajare zona expozițională 

Muzeul Țării Oașului”, grup electrogen, achiziții muzeale, pompă instalație de stingere cu apă/hidranți 

subterani. 

 

RAPORT nr. 281/ 27.06.2018 privind actualizarea Listei proiectelor și activităţilor prevăzute de 

Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-Oaş pentru anul 2018 

 

 Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, OUG 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activitățiilor așezămintelor culturale, legea administrației publice 

locale nr.215/2001 și necesitatea organizării unor evenimente de interes public, propunem: 

 Actualizarea Listei proiectelor și activităţilor prevăzute de Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-Oaş 

pentru anul 2018, prin includerea evenimentului Pe ulițele satului...la Muzeul în aer liber -

ateliere meșteșugărești și de creație, activități recreative și de voluntariat. 
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Evenimentul Pe ulițele satului...la Muzeul în aer liber-ateliere meșteșugărești și de creație, 

activități recreative și de voluntariat, va fi bugetat din economii,în valoare de 6.700 lei, realizatela alte 

activităţi cuprinse în Lista proiectelor și activităţilor prevăzute de Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-Oaş 

pentru anul 2018 șiLista proiectelor și activităţilor prevăzute de Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-Oaş 

pentru anul Centenar 2018, anexa 8 la H.C.L. 11/2018. 

Acest eveniment va cuprinde următoarele activități: 

 Atelier de olărit – Gheza și Emma Istvanfi; 

 Căruța cu povești – Biblioteca Orășenească; 

 Atelier de creație artă plastică – Dorel Petrehuș; 

 Tehnici de acordare a primului ajutor - Crucea Roșie Negrești-Oaș; 

 Teatru pentru copiiSoacra cu trei nurori, Teatrul Ararat/ Festival dacic Omnis Barbaria 

Considerăm că, prin realizarea evenimentului Pe ulițele satului...la Muzeul în aer liber - ateliere 

meșteșugărești și de creație, activități recreative și de voluntariat, vom crește vizibilitatea instituției, vom 

atrage un număr mai mare de vizitatori și vom educa tânăra generație în spiritul păstrării și protejării 

patrimoniului cultural material și imaterial al Țării Oașului. 

Anexă:  

Lista 1 - Lista actualizată a proiectelor și activităţilor prevăzute de Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-

Oaş pentru anul 2018. 

Lista 2 - Lista actualizată a proiectelor și activităţilor prevăzute de Muzeul Ţării Oaşului Negreşti-

Oaş pentru anul  Centenar 2018. 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate 2014-2018 

 

© Dr. Natalia Lazar Page 88 
 

Lista 1            

LISTA ACTUALIZATĂ A PROIECTELOR ȘI ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE DE 

 MUZEUL ŢĂRII OAŞULUI NEGREŞTI-OAŞ PENTRU ANUL 2018 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfăşu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a programului/ 

proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget 

Buget 

alocat 

Buget 

previzio-

nat 
Categ. de cheltuieli 

1  mai – iunie 

2018 
 

Expoziție tematică 

în parteneriat cu 

Complexul astronomic 

Baia Mare 

 

 

Naț. 

Expoziția „Constelații românești 

tradiționale” – 

 9 standuri 

 și expoziția fotografică „Semnele cerului” 

–  

50 lucrări 

- 2 expoziţii tematice, 

- cultivarea simţului artistic, 

 - educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan 

naţional 

1238 1.500 

a) tipărituri (afişe, 

postere, banner, 

pliante, plachete) 

b) organizare expoziţe 

 

2. 
mai – iunie 

2018 
Săptămâna 

 „Şcoala altfel” 
Naţ. 

Activităţi educative şi culturale, 

organizarea unor ateliere de creaţie 

- stimularea interesului 

pentru muzeu 

 

0 
 - 

3.  mai 2018 Noaptea muzeelor Internaț. 

Activitate educativă şi culturală desfăşurată 

în colaborare cu R.N.M.R. 

Vizite organizate la muzeu şi prezentarea 

expoziţiilor 

- stimularea interesului 

populaţiei pentru muzeu 

 

 
0 1.000 

- 

 

 Promovare eveniment, promovarea 

muzeului ca destinaţie turistică şi obiectiv 

cultural. 

- promovarea muzeului ca 

destinaţie turistică şi 

obiectiv cultural, grup-țintă 

min. 100 pers.  

4. 
24 iunie 

2018 
Ziua universală a iei Naț. 

Activităţi culturale: 

- momente muzicale, parada costumelor 

oşeneşti; 

- atelier de împletit coroniţe din sânziene; 

- expoziţie meşteşugărească. 

0 

0 1.000 - 

Promovare eveniment, promovarea 

ŢăriiOaşului ca destinaţie turistică. 

- păstrarea şi valorizarea 

unor elemente din cultura 

tradiţională a ŢăriiOaşului 
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Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfăşu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a programului/ 

proiectului şi a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget 

Buget 

alocat 

Buget 

previzio-

nat 
Categ. de cheltuieli 

5. iulie 2018 
Expoziţii temporare  

 

Local/ 

Jud./ 

Naţ. 

Realizarea a min. 1 expoziţie  etnografică 

Țara Oașului 

- o expoziţie etnografică; 

- cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan 

naţional. 

- promovarea oraşului ca 

staţiune turistică de interes 

local 

0 1.500 - 

6. 
1-17 august 

2018 

Pe ulițele satului... la 

Muzeul în Aer Liber al 

Țării Oașului – ateliere 

meșteșugărești și de 

creație, activități 

recreative și de 

voluntariat 

 

 

Realizarea de ateliere meșteșugărești și de 

creație, activități recreative și de 

voluntarieat 

 Atelier de olărit – Gheza și Emma 

Istvanfi; 

 Căruța cu povești – Biblioteca 

Orășenească; 

 Atelier de creație artă plastică – Dorel 

Petrehuș; 

 Tehnici de acordare a primului ajutor - 

Crucea Roșie Negrești-Oaș; 

 Teatru pentru copii / Festival dacic 

Omnis Barbaria 

- creșterea vizibilității 

muzeului; 

- atragerea unui număr mai 

mare de vizitatori; 

- educarea tinerei generații 

în spiritual păstrării și 

protejării patrimoniului 

cultural material și 

imaterial. 

 

6700 0 

a) transport (deplasări) 

b)servicii organizare  

c) masă 

d) cazare 

  TOTAL    7938 5000  
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LISTA 2          

 

LISTA ACTUALIZATĂ A PROIECTELOR ȘI ACTIVITĂŢILOR PREVĂZUTE DE 

MUZEUL ŢĂRII OAŞULUI NEGREŞTI-OAŞPENTRU ANUL CENTENAR 2018 

 

Nr. 

crt. 

Perioada 

de 

desfăşu-

rare 

Denumirea 

programului / 

proiectului cultural 

Nivel de 

interes 

Descrierea sumară a 

programului/ proiectului şi 

a 

co-organizatorilor 

Rezultate aşteptate 

 

Buget 

Buget 

alocat 

 

Buget 

previzionat Categ. de cheltuieli 

1.  

februarie 

– mai 

2018 

Art Bunavestire,  

ediția a XXXII-a, 

sub semnul 

Centenarului 

 

Internaţ. 

 

- Expoziţia anuală de artă 

plastică contemporană pusă 

sub semnul Centenarului 

Marii Uniri, în colaborare cu 

Asociaţia Artistică Art 

Bunavestire, CJ Satu Mare, 

CJCPCT Satu Mare 

 

- 1 expoziţie anuală de artă 

plastică contemporană Art 

Bunavestire, cu participarea a 

15 artiști din țară și străinătate 

– Galeriile de artă „Dr, Mihai 

Pop”, 25 martie, ora 17; 

- 1 expoziție de artă plastică 

itinerată la UAP Baia Mare, 

mai 2018; 

- cultivarea simţului artistic; 

- educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan naţional. 

 

10.062 

 

13.000 

a) transport (artişti, deplasări) 

b)transport lucrări 

c) prestări servicii (drepturi de 

autor), 

d) cazare 

e)machetare și tipărire materiale 

(afişe, invitaţii, bannere, cataloage) 

f)servire mese 

g) organizare expoziție 

h)promovare în presa scrisă, 

audiovizuală, on-line. 

2. 

noiembrie 

- 

decembri

e 2018 

Versus, dar împreună, 

ediția a VIII-a,  

sub semnul 

Centenarului 

 

Naţional 

Expoziţie anuală de 

fotografie în colaborare cu 

artiştii fotografi negreşteni 

Romeo Komaromi, Emilian 

Moldovan şi Remus Ţiplea, 

CJ Satu Mare, CJCPCT Satu 

Mare 

- O expoziţie de fotografie cu 

implicarea a min. 20 de artişti; 

- Cultivarea simţului artistic, 

educarea publicului prin 

oferirea unui produs cultural 

cu rezonanţă în plan naţional. 

 

0 

 
7.000  

 

a) transport (deplasări) 

b) transport lucrări 

c) machetare și tipărire materiale 

(afişe, invitaţii, bannere, cataloage) 

d) organizare expoziţie (printare 

fotografii, casherare) 

e) cazare 

f) masă 

g) promovare în presă.. 

 
 TOTAL   

 
10062 20.000  

 
 

TOTAL GENERAL 

Lista 1 + Lista 2 
  

 
18.000 25.000  
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  2. Număr de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 beneficiari ai activităților culturale – 16.000; 

 vizitatori cu bilet intreg – 5.500; 

 vizitatori cu bilet redus – 2.000; 

 vizitatori cu intrare gratuită – 4.000. 

 

3. Analiza programului minimal realizat 

Anul 2016 

Programul/ 

Proiectul 

Scopul Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Finanţarea 

(subvenţie/a

loc.şi surse 

atrase/v. p.) 

Nr. de 

beneficiari 

Ziua Culturii 

Naţionale-  

Expoziţia Repere 

identitare 

Identificarea, stimularea şi 

valorificarea potenţialului 

artistic al copiilor/tinerilor 

din Negreşti-Oaş prin 

realizarea unor creaţii 

artistice originale 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ, publicul 

spectator 

ian. 2016 

500 lei/ 

400 lei 

 

- subvenţii 

 

aprox. 120 

Art Bunavestire 30 

și Retrospectiva 

Art Bunavestire – 

Cluj Napoca 

 

 

 

O expoziție anuală de artă 

plastică contemporană la 

Negrești-Oaș și o expoziție 

retrospectivă a celor mai 

bune lucrări expuse de-a 

lungul celor 30 de ani, în 

colaborare cu Asociația 

Artistică Art Bunavestire, 

CJ Satu Mare, CJCPCT 

Satu Mare, Muzeul de Artă 

din Cluj Napoca. 

- Participanții la cele 

două vernisaje; 

- Vizitatori ai celor 

două muzee pe durata 

expozițiilor. 

2016 

25 mar. 

 

12.000 lei/ 

11.200 lei 

 

- subvenţii 

- surse 

atrase 

30.000 lei 

 

aprox. 3.000  

Săptămâna 

„Școala altfel” 
 

Activităţi educative şi 

culturale desfăşurate în 

colaborare cu instituţiile de 

învăţământ din localitate. 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ și județe 

limitrofe. 

2016 

18-22 

aprilie 

2500 lei/ 

1.600 lei 

-subvenții 

 

 

1.451  

Participare la 

festivalul 

internațional - Din 

Dragoste pentru 

frumos – Paris 

O expoziție 

meșteșugărească în cadrul 

festivalului și alte activități 

culturale desfăşurate în 

colaborare cu Mitropolia 

Ortodoxă Română a 

Europei Occidentale şi 

Meridionale – 

departamentul Cultural 

Comunitatea română 

din Franța și alți 

spectatori. 

2016 

13 – 16 

mai 

500 lei/ 

350lei 

 

-subvenții 

-surse atrase 

 

 

 

aprox. 1.000  

Noaptea Muzeelor Activitate educativă şi Vizitatori, copii, elevi, 2016 3.000 lei/ aprox. 500 
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- Expoziție de 

mineralogie 

culturală desfăşurată în 

colaborare cu Reţeaua 

Naţională a Muzeelor din 

România. 

Vizualizarea unei expoziţii 

de minerale din colecţia 

Muzeului Judeţean de 

Mineralogie Victor 

Gorduza Baia Mare 

cadre didactice de la 

instituţiile de 

învăţământ din oraş/ 

judeţ și județe 

limitrofe. 

21 mai 2.400 lei 

 

Ziua Iei 
 

 

 

 

Celebrarea piesei 

principale a costumului 

popular românesc, dar și 

ideea de feminitate. 

Activități culturale: 

- momente muzicale, 

parada costumelor; 

- atelier de împletit 

coroniţe sânziene; 

- expoziţie 

meşteşugărească. 

Membrii 

ansamblurilor folcl. 

„Oaşul” şi 

„Sânzienele”, Maria 

Tripon, colaboratori ai 

instituţiei noastre, 

meşteri pop., publicul 

spectator. 

 

2016 

24 iunie 

 

3.000 lei/ 

1.800 lei 

 

 

100 

Zestrea Oașului – 

Festivalul 

Patrimoniului 

Țării Oașului 

Păstrarea şi valorizarea 

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local. 

Promovarea orașului/  

Țării Oașului ca zonă 

turistică. 

Expoziţie/târg 

meşteşugărescă. 

Comunitatea locală, 

publicul spectator, 

turiştii. 

2016 

luna 

august 

 

4.500 lei/ 

4.500 lei 

 

 

aprox. 5.000 

Expoziție 

personală Dorel 

Petrehuș - 

TRANSFIGU-

RĂRI 

Expoziție de artă plastică 

contemporană realizată cu 

sprijinul  Consiliul 

Judeţean Satu Mare. 

Participanții la 

vernisaj și vizitatorii 

muzeului. 

2016 

 luna sept. 

5.000 lei  

surse atrase 

 

 

aprox. 500 

Zilele Europene 

ale Patrimoniului 
 

 

Recunoaşterea rolului 

determinant al autorităţilor 

locale în activitatea de 

definire şi protejare a 

patrimoniului cultural 

Directori şi manageri 

de muzee, preoţi, 

profesori, colaboratori 

ai instituției. 

2016 

luna sept. 

 

1.500 lei/ 

1.500 lei 

 

- subvenții 

 

aprox. 50 

 

Versus, dar 

împreună 

 

 

 

 

Cultivarea simțului artistic, 

educarea publicului printr-

o expoziție anuală de 

fotografie în colaborare cu 

artiștii fotografi negreşteni 

Romeo Komaromi, 

Emilian Moldovan şi 

Remus Ţiplea. 

Participanții la 

vernisaj și vizitatorii 

muzeului. 

2016 

luna noi. 

- surse 

atrase 

 

 

 

aprox. 250 
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Anul 2017 

 

Programul/ 

Proiectul 

Descriere Beneficiari Perioada 

de 

realizare 

Buget  Nr. de 

beneficiari 

Mărţişor – 

vestitorul 

primăverii – 

Slatina, Ucraina 

Manifestări dedicate uneia 

dintre cele mai vechi 

tradiţii româneşti, 

Mărţişorul. 

-Expoziţie de mărţişoare; 

-Prezentarea elementului 

de patrimoniu cultural 

imaterial; 

-Spectacol de muzică şi 

dansuri. 

Copii, elevi, cadre 

didactice, publicul 

spectator din 

regiunea 

Transcarpatia 

4 martie 

2017 
390 lei aprox. 120 

Art Bunavestire, 

ediţia 

 a XXXI-a 

 

 

 

Expoziţia anuală de artă 

plastică contemporană, în 

colaborare cu Asociaţia 

Artistică Art Bunavestire, 

CJ și CJCPCT Satu Mare. 

Educarea publicului prin 

oferirea unui produs 

cultural cu rezonanţă în 

plan naţional. 

Participanții la 

vernisaj; 

Vizitatori ai muzeului 

pe durata expoziției 

25 mar. –  

5 mai 

2017 

 

14.156,55 lei aprox. 500  

Nuntă în  

Ţara Oaşului 

Organizarea unei nunţi 

tradiţionale în colaborare 

cu Asociaţia Ţara Oaşului; 

Redescoperirea tradiţiilor; 

Reconstituirea unor 

secvenţe de ritual. 

Participanții la 

eveniment  

23 aprilie 

2017 
- surse atrase aprox. 800 

Săptămâna 

„Școala altfel” 
 

Activităţi educative şi 

culturale desfăşurate în 

colaborare cu instituţiile 

de învăţământ din 

localitate. 

Copii, elevi, cadre 

didactice de la inst. 

de învăţământ din 

oraş/ judeţ/ țară 

20-26 mai 

2017 
138 lei 

 

aprox. 400  

 

Noaptea Muzeelor  

Activitate desfăşurată în 

colaborare cu RNMR 

Vizitatori, copii, 

elevi, cadre did.  

20 mai 

2017 
929,82 lei aprox. 100 

Ziua Iei 
 

 

 

 

Celebrarea piesei 

principale a costumului 

popular românesc - ia, dar 

și ideea de feminitate.  

Momente muzicale, parada 

costumelor, atelier de 

împletit coroniţe sânziene, 

expoziţie meşteşugărească. 

Membrii ans. folcl. 

„Oaşul” şi 

„Sânzienele”, 

colaboratori ai 

instituţiei noastre, 

meșteșugari publicul 

spectator 

 

24 iunie 

2017 
799,75 lei 130 
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Zestrea Oașului – 

Festivalul 

Patrimoniului 

Țării Oașului 

Păstrarea şi valorizarea 

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local și 

promovarea orașului/  

Țării Oașului ca zonă 

turistică. 

Exp./târg meşteşugăresc, 

ateliere de creaţie, 

activităţi recreative şi de 

voluntariat, tabără 

naţională de meşteşuguri 

în colaborare cu Şcoala de 

arte din Bucureşti. 

Comunitatea locală, 

publicul spectator, 

turiştii 

9 – 20 

august 

2017 

8.800 lei aprox. 2.000 

Regina soldat 

Parteneri:  Asociaţia 

România Culturală, 

Biblioteca Academiei 

Române, Muzeul Militar 

Naţional Ferdinand I, alte 

instituţii de cultură. 

Realizarea unei expoziţii 

cuprinzând imagini din 

Primul Război Mondial cu 

Regina Maria; 

Organizarea de ateliere 

educative şi de creaţie. 

Vizitatori, copii, 

elevi, cadre didactice 

de la instituţiile de 

învăţământ din oraş. 

5 sept –  

1 oct. 

 2017 

5.792,71 lei aprox. 700 

Expoziție 

omagială Ioniță 

G. Andron 

Realizarea unei expoziţii 

retrospective; 

Cultivarea simţului 

artistic, educarea 

publicului prin oferirea 

unui produs cultural cu 

rezonanţă în plan naţional. 

Vizitatorii expoziției oct. 2017 0 

 

 

aprox. 80 

Colaborare/ 

Organizare 

Conferinţă 

naţională ASER 

Baia Mare 

Păstrarea şi valorizarea 

într-o formă optimă a 

patrimoniului cultural 

imaterial local.  

Vizită în teren – Muzeul 

Țării Oașului, conferința 

cu tema Patrimoniu 

cultural – abordări 

teoretice şi praxiologice. 

Participanții la 

conferință 

8 – 12 oct. 

2017 
5.700 lei aprox. 70 

Zilele Europene 

ale Patrimoniului 
 

 

Colocviul Patrimoniu 

cultural şi Natura: un 

peisaj al posibilităţilor 

Specialiști din 

muzee, preoţi, 

profesori, etnologi 

12 

octombrie  

2017 

462,42 lei 

 

aprox. 80 
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GAL – Fonduri 

europene prin 

programul 

LEADER în  

Ţara Oaşului 

Eveniment organizat de 

GAL Țara Oașului, în 

parteneriat cu CJ Satu 

Mare și primăriile din Țara 

Oașului. 

Expoziţie meşteşugărească 

și gastronomică, spectacol 

folcloric. 

Participanții la 

eveniment 

14 oct. 

2017 
917,93 lei aprox. 200 

Versus, dar 

împreună 

 

 

 

 

Cultivarea simțului 

artistic, educarea 

publicului printr-o 

expoziție anuală de 

fotografie în colaborare cu 

fotografii negreşteni 

Romeo Komaromi, 

Emilian Moldovan şi 

Remus Ţiplea. 

Participanții la 

vernisaj și vizitatorii 

expoziției 

dec. 2017 7.983,25 lei 

 

 

 

aprox. 250 

 

 

 

 

LISTA EVENIMENTELOR CULTURALE PE ANUL 2015 

 

 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale: momente muzicale și poetice la catedrala ortodoxă și la 

bustul poetului Mihai Eminescu; expoziția Repere identitare, la Galeriile de artă „Dr. Mihai Pop”, 

Muzeul Țării Oașului. 

 Concurs Mihai Eminescu, Ucraina, jurizare. 

 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, 

program artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 11.01-24.01– Zig Zag prin România - Promovare Țara Oașului. 

 20 februarie – Şezătoare oşenească la Casa șezătorilor, Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului. 

 26 februarie - 1 martie – Târgul Mărţişorului Tradiţional, ediţia a III-a: ateliere de creaţie şi 

confecţionare de mărţişoare şi felicitări. 

 25 martie  – Art Bunavestire XXIX, expoziție anuală de artă plastică, Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 27 - 29 martie – Participare la Târgul de Turism, Grand Mall Satu Mare. 

 6 - 10 aprilie – Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!, Muzeul Ţării Oaşului. 

 10 aprilie – Expoziție Fragmente oșenești/ Meu Lar – Acasă la oșenii din Lisabona, ICR 

Lisabona. 

 2 mai – Recital extraordinar: Cele mai frumoase lieduri. 

 3 mai – Festivalul Sâmbra Oilor, pe Dealul de la Huta Certeze. 

 16 mai  – Noaptea muzeelor, Galeriile de artă „Dr. Mihai Pop”, Muzeul Ţării Oaşuluii. 

 27 mai – Expoziţia Origine. Experiențe ale temporalității. Autor: Adrian Chira. 

 29 mai – Ziua Eroilor: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, moment artistic, la 

monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 29 mai – Ziua Internaţională a Copilului, spectacole dedicate copiilor, Muzeul Țării Oașului. 

 29 mai – Caravana Culturii Sătmărene. Teatru pentru copii la muzeul în aer liber. 
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 Iunie – Zilele județului Satu Mare, Festivalul Mămăligii, Festivalul Pălincii. 

 24 iunie – Ziua Universală a Iei: program artistic, parada costumelor populare, expoziţie 

meşteşugărească la Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului. 

 Iulie – Filmare Naşu TV: promovare muzeu, spectacol Maria Petca Poptean. 

 15-16 august – Zestrea Oașului, Festivalul Patrimoniului Țării Oașului. 

 25 octombrie – Ziua Armatei Române: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, moment 

artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 1 decembrie – Ziua naţională a României, la monumentul eroilor, Negreşti-Oaş. 

 5 decembrie – Vine Moş Nicolae!, parcul central, Negreşti-Oaş. 

 5 decembrie – expoziţie anuală de fotografie Versus, dar împreună, Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 1-31 decembrie – Târgul de Crăciun. 

 

 

LISTA EVENIMENTELOR CULTURALE PE ANUL 2016 

 

 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale: expoziţie de carte „Mihai Eminescu – poetul nepereche”, 

parastas de pomenire a poetului naţional al românilor, Mihai Eminescu, momente muzicale cu Trio 

Fantesia, Filarmonica „Dinu Lipatti” din Satu Mare, depuneri de flori la bustul Poetului. 

 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, 

program artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 6 februarie – participare la Concursul literar Mihai Eminescu, ediţia a X-a, Apşa de Mijloc, 

Ucraina. 

 24 februarie – Şezătoare oşenească la Casa șezătorilor, Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului. 

 23 februarie - 1 martie – Târgul Mărţişorului Tradiţional, ediţia a IV-a: ateliere de creaţie şi 

confecţionare de mărţişoare şi felicitări. 

 6 martie – Ziua Femeii: momente muzicale: Beata Barla, Cvartetul de coarde al Filarmonicii de 

Stat „Dinu Lipatti” din  Satu Mare;  moment dramatic cu Andrei Stan, Ioana Cherji şi Stelian Roşian, 

Teatrul de Nord Satu Mare; prezentarea cărţii „Ce contează? Curajul de a-ţi schimba viaţa”,  autor Lia 

Marinela Avram (Ardelean). 

 25 martie  – Art Bunavestire 30, expoziție anuală de artă plastică, Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 26 martie –  Retrospectiva Art Bunavestire, Muzeul de Artă Cluj-Napoca. 

 18 - 25 martie; 09 –23 aprilie – colaborare proiectul educaţional Hai cu noi!”. 

 18 - 22 aprilie – Săptămâna Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” Muzeul Ţării 

Oaşului. 

 martie - aprilie – participarea la proiectul educațional De la bunii și străbunii noștri, implementat 

de Șc. Gimn. Nr. 1 Negrești-Oaș. 

 21 aprilie – Târg de Paşte: ateliere de creație - ouă vopsite şi încondeiate, felicitări şi ornamente 

de Paşte, expoziţie ceramică, expoziţie meşteşugărească. 

 8 mai – Festivalul Sâmbra Oilor, ediţia a LX-a, pe Dealul de la Huta Certeze. 
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 12 - 16 mai – participare la Festivalul din Dragoste pentru frumos, festival anual de artă, cultură 

și teologie, organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, ediția a VI-a, 

Paris: spectacol folcloric, expoziţie meșteșugărească şi ateliere de creaţie.  

 16 mai – prezentarea lucrării Muzeul Țării Oașului – de la satul tradițional la provocările 

lumii contemporane în cadrul Colocviului internațional Etnomuseologica, Tema: Viitorul muzeelor în aer 

liber. Patrimoniu construit – ar trebui să pășim în societatea contemporană sau ar trebui să rămânem în 

trecut?, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București. 

 20 mai 2016 - 17 iunie – Expoziţia Florile minerale ale Maramureşului în Ţara Oaşului, Galeriile 

de artă „Dr. Mihai Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 21 mai – Noaptea muzeelor, Galeriile de artă „Dr. Mihai Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 23 mai - 1 iunie – Caravana Culturii Sătmărene: vizionarea filmului antropologic „De la fir la 

costum”; prezentarea revistelor şi monografiilor apărute în Satu Mare, a personalităţiilor culturale din Ţara 

Oaşului, spectacol de muzică uşoară şi populară.  

 1 iunie – Ziua Internaţională a Copilului:  spectacole dedicate copiilor, Muzeul Țării Oașului. 

 6 - 8 iunie – participarea Muzeului Țării Oașului, în calitate de membru al organizației Rețeaua 

Națională a Muzeelor din România, la seminarul internațional We are museums, alături de reprezentanți ai 

marilor muzee ale lumii (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Guggenheim, Versailles, Tate, 

Metropolitan). 

 9 iunie – Ziua Eroilor: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, moment artistic, la 

monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 13 - 17 iunie – participare la seminarul naţional Implementarea la nivel naţional a Convenţiei 

UNESCO,  organizat de Ministerul Culturii, în parteneriat cu Centrul Regional pentru Salvgardarea 

Patrimoniului Cultural Imaterial din Europa de Sud-Est, aflat sub auspiciile UNESCO, la Muzeul Naţional 

al Satului „Dimitrie Gusti” București. 

 15 iunie – comemorare Mihai Eminescu: expoziţie de carte, la biblioteca orăşenească; depuneri de 

jerbe şi flori, program artistic, la bustul Poetului. 

 23 - 24 iunie – Ziua Universală a Iei: emisiune TV, invitat Dr. Doina Işfănoni, program artistic, 

parada costumelor populare, expoziţie meşteşugărească – la Muzeul în aer liber al Ţării Oaşului. 

 30 iunie - 4 iulie – participare la:  

- Festivalul Internaţional „Ştefan cel Mare şi Sfânt”, ediţia a III-a, Chişinău; 

- Festivalul Internaţional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, ediţia a XXVII-a,Chişinău. 

 20 - 21 august – Zestrea Oaşului – Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului: târg 

meşteşugăresc, expoziţie etnografică, program artistic, Negreşti-Oaş. 

 15 septembrie – vernisaj expoziţie Transfigurări, Dorel Petrehuş, Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 23 septembrie – colocviul Rolul determinant al comunităţii locale în activitatea de definire şi 

protejare a patrimoniului cultural, desfăşurat în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Satu 

Mare, cu ocazia celei de-a XXIV-a ediţii a Zilelor Europene ale Patrimoniului, Muzeul Țării Oașului. 

 25 - 28 septembrie – Înfrăţirea oraşului Negreşti-Oaş cu localitatea Alter do Chão,  

Portugalia: expoziție meșteșugărească, program folcloric. 

 16 octombrie – recital extraordinar Un buchet din lirica românească şi intenaţională,  

Ziua Mondială a Educaţiei. 

 17 octombrie – Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial, în dialog cu Floare Finta, Tezaur 
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uman viu şi Floare Hotca, Lumiător al satului. 

 21 octombrie – cercetare etnografică în Ţara Oaşului, nominalizare pe lista reprezentativă 

UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanităţii a tarafului oşenesc (ceteră şi vioara a II-a sau 

zongora). 

 24 - 31 octombrie – Bătălia cărţilor, concurs de lectură, la biblioteca orăşenească. 

 25 octombrie – Ziua Armatei Române: ceremonial religios, depuneri de coroane de flori, moment 

artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 noiembrie – expoziţie anuală de fotografie Versus, dar împreună, Galeriile de artă „Dr. Mihai 

Pop”, Muzeul Ţării Oaşului. 

 24 - 26 noiembrie – participare la Târgul internaţional de turism Tour&Travel Warsaw, Polonia. 

 1 decembrie – Ziua naţională a României, la monumentul eroilor, Negreşti-Oaş. 

 5 decembrie – Vine Moş Nicolae!, parcul central, Negreşti-Oaş. 

 25 - 27 decembrie – Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă, ediţia a XIX-a, Negreşti-Oaş. 

 

 

LISTA EVENIMENTELOR CULTURALE PE ANUL 2017 

 

 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale: expoziţie de carte Mihai Eminescu – poetul nepereche, 

momente muzicale susţinute de elevi ai instituţiilor de învăţământ din oraş, depuneri de flori la 

bustul poetului din centrul oraşului şi masă rotundă – despre importanţa Zilei Culturii Naţionale în 

sala de festivităţi a Primăriei. 

 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române - ceremonial religios, depuneri de coroane şi jerbe de 

flori, program artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş.  

 4 februarie – participare la Concursul literar Mihai Eminescu, ediţia a XI-a, Transcarpatia, 

Ucraina. 

 23 februarie – Şezătoare oşenească la Muzeul în aer liber. 

 28 februarie -1 martie 2017 – Târgul Mărţişorului Tradiţional, ed. a IV-a, parcul central. 

 4 martie – participare la proiectul Mărţişor, vestitorul primăverii, organizat în parteneriat cu 

Consulatul României la Solotvino, Ucraina. 

 25 martie – expoziţie anuală de artă plastică contemporană Art Bunavestire, ediţia a XXXI-a, 

Muzeul Ţării Oaşului – Galeria de artă Dr. Mihai Pop. 

 2 aprilie – participare la organizarea activităților pentru Marșul Diversității, desfășurat cu ocazia 

Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. 

 23 aprilie – participare la proiectul Nunta oșenească organizat în parteneriat cu Asociația socio-

culturală Țara Oașului, Muzeul în aer liber. 

 Aprilie – realizarea numărului 2 (99) al ziarului APȘA - Gazeta regională social-politică din 

Transcarpatia, în parteneriat cu Uniunea Regională a Românilor din Transcarpatia Dacia. 

 24 aprilie – Ziua Națională a Bibliotecarului, Biblioteca Orășenească Negrești-Oaș. 

 7 mai – Festivalul folclorului oşenesc Sâmbra Oilor, organizat în parteneriat cu Instituția 

Prefectului – Județul Satu Mare, Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Primăria și Consiliul local Negrești-

Oaș, Primăria și Consiliul local Certeze, pe dealul de la Huta Certeze. 
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 20 mai – Noaptea Muzeelor, ediția a XIII-a, în parteneriat cu Rețeaua Națională a Muzeelor din 

România (RMNR), Galeriile de artă Dr. Mihai Pop, Muzeul Țării Oașului. 

 12-13 mai – participarea la Festivalul Moșteniri culturale, Cluj-Napoca, Ziua națională a 

costumului tradițional. 

 22 - 26 mai – Săptămâna Școala altfel, Muzeul în aer liber. 

 31 mai – sărbătorirea Zilei internaționale a Copilului, Muzeul în aer liber. 

 18 iunie – participarea la festivalul-concurs Dragu-mi-i cântul și jocul, Tășnad. 

 21-24 iunie – Ziua universală a iei, Muzeul În Aer Liber (emisiune TV, spectacol de Sânziene). 

 26 iunie – Memento: Ziua Drapelului. 

 27-28 iunie – GO ROMANIA, caravana polonă a mașinilor de epocă, expoziție, spectacol 

folcloric, eveniment pentru promovarea turismului românesc. 

 28-29 iunie – participare la simpozionul Sărbătoarea rădăcinilor străbune - de Sâmpietru, 

Călinești Maramureș. 

 12 iulie – Caravana SEV: workshop-uri pentru tineret prin programul Erasmus Plus, parteneriat 

cu Asociația Team for Youth Association, Muzeul în Aer Liber al Țării Oașului. 

 10-15 iulie – participare la deschiderea Școlii de Vară a istoricilor, ediția a XIII-a, Satu Mare. 

 ZESTREA OAȘULUI – Festivalul Patrimoniului Țării Oașului 2017, cu următoarele activități: 

- 20-22 iulie, Simpozion Zilele medicale ale Țării Oașului, ediția a VIII-a, Actualități în bolile 

renale și urologice, Inițiator: conf. dr. Vasile Negrean, cetățean de onoare al orașului Negrești-

Oaș, Pensiunea Ivan, Negrești-Oaș; 

- 2-6 august, Produs de Maramureș și Oaș - târg de produse tradiționale, meșteșugărești și 

artizanale, zona centrală a orașului Negrești-oaș; 

- 5 august, Concurs național ecvestru, ediția I, - concurs de tracțiune şi frumuseţe cabalină, Valea 

Măriei (zona târgului); 

- 9-18 august, Pe ulițele satului... la Muzeul în Aer liber al Țării Oașului – ateliere meșteșugărești 

și de creație, activități recreative și de voluntariat;  

- 18-20 august, Turneu de fotbal old boys și turneu de fotbal copii organizat de Asociația 

„Energia” Negrești-Oaș, Arena Oașul; 

- 20 august, Cupa Zestrea Oașului - turneu regional de șah organizat de Asociația club sportiv 

„Axxa Universal”, Liceul Teoretic Negrești-Oaș; 

- 20 august, Concurs de pescuit sportiv organizat de Asociația „Țara Oașului”, Lacul Călinești; 

- 19 august, Expoziție de fotografie etnografică Povestea firului. Firul poveștii – Ioniță G. Andron 

& Remus Țiplea și prezentarea colecției de modă Pe firul tradiției a Școlii de Artă București, 

coord. designer Maria Constantinescu, Galeriile de artă Dr. Mihai Pop, Muzeul Țării Oașului; 

- 19-20 august, Târg meșteșugăresc organizat de Muzeul Țării Oașului în parc (vis-a-vis de 

primărie); 

- 19 - 20 august, spectacole și momente festive - pe scena au evoluat atât artiști de top invitați la 

festival cât și artiști locali și elevi din oraș. 

 5 septembrie-1octombrie – Expoziția Regina Soldat, Galeriile de artă Dr. Mihai Pop, Muzeul 

Țării Oașului și Sesiunea omagială Regina Soldat, ASE București. 

 13 septembrie – Ziua pompierilor din România – ceremonial militar și religios, defilare cu forțe și 

mijloace specifice, festivitate de premiere și avansări în grad, exerciții demonstrative, ateliere de 

prezentare a tehnicii și echipamentelor de intervenție, în zona centrală a orașului Negrești-Oaș. 
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 12 octombrie – Zilele Europene ale Patrimoniului, ediţia a XXXV-a – colocviu tematic la sala de 

festivităţi a Protopopiatului Ortodox Român Oaş; studiu de caz la Muzeul în aer liber al Țării 

Oașului. 

 14 octombrie – Fonduri europene prin programul LEADER în Ţara Oaşului – conferinţă tematică 

la Căminul cultural din Gherţa Mare, târg al producătorilor şi meşteşugăresc, Parcul central din 

Turţ. 

 14 octombrie – participare la a 112-a Adunare Generală Astra, Carei. 

 25 octombrie – Ziua Armatei Române – ceremonial religios, depuneri de coroane, program 

artistic, la monumental eroilor din Negreşti-Oaş. 

 28 octombrie – Coborâtu’ oilor de la munte în Ţara Oaşului – expoziţie de ovine – eveniment 

iniţiat de Berinde Ştefan şi organizat în parteneriat cu Asociaţia crescătorilor de ovine şi caprine 

Ovim-Nord din judeţul Satu Mare. 

 28 - 29 octombrie – participare la Conferința Națională a Managerilor Culturali, ediția a IV-a, 

desfășurată la Biblioteca Națională a României. 

 31 octombrie - 2 noiembrie – participarea la expoziția cu tema Arta Populară Românească, în 

cadrul Conferinţei Creaţie, inovare, antreprenoriat, creştere şi dezolvare: Femeile se impun!, 

desfăşurată la Palatul Parlamentului din Bucureşti. 

 8 - 12 noiembrie – Conferința Națională ASER, ediția a XIII-a, Baia Mare, organizată în 

parteneriat cu Asociația de Științe Etnologice din România, Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Facultatea de Litere din Baia Mare, Consiliul 

Județean Maramureș, Asociația pentru Cultură, Comunicare și Dezvoltare Durabilă. 

 10 - 30 noiembrie – Bătălia Cărților - concurs de lectură, Biblioteca Orășenească. 

 16 noiembrie – participare la masa rotundă cu tema Educație non-formală. Așteptări și împliniri, 

organizată de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, București. 

 24 - 26 noiembrie – participare la Simpozionul internațional 70 de ani de la deportarea românilor 

din Apșa de Jos, Transcarpatia, Ucraina și Seminarul cu redactorii, colaboratorii, specialiștii 

(istorici, etnografi, etc.), profesori din școli și universități, autoritățile locale și naționale care 

colaborează cu periodicul Apșa, Ucraina. 

 noiembrie-decembrie – Proiectul  cultural Marea Unire a Oșenilor - Ziua Națională a României, 

sărbătorită în paralel, atât la Negrești-Oaș, cât și la Paris, proiect implementat de Casa 

Orășenească de Cultură, Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Satu Mare, finanțat prin Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile, 

domeniul cultură, din bugetul propriu al județului Satu Mare, ses. a II-a. 

 septembrie-decembrie – Proiectul cultural Darurile lui Moș Nicolae, implementat de Casa 

Orășenească de Cultură, Primăria și Consiliul Local Negrești-Oaș, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Satu Mare, finanțat prin Programul anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile, 

domeniul cultură, din bugetul propriu al județului Satu Mare. 

 9 decembrie 2017 - ianuarie 2018 – Expoziția de fotografie Versus, dar împreună, ediția a IX-a, 

Galeriile de artă Dr. Mihai Pop, Muzeul Țării Oașului. 
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