
 

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE 

PE  ANUL  2021 

CĂMINUL  CULTURAL „IZVOR  DE  APĂ  VIE” 

COMUNA  VULCANA  PANDELE 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                         ÎNTOCMIT, 

                                                                                  DIRECTOR CĂMIN CULTURAL , 

                                                                                          VOICU  FLORINA 

 

 

 



2 
 

 

Structura raportului de activitate : 

 

 

 

A.Evoluţia instituţiei in raport cu mediului în care îşi desfăsoară 

activitatea...................................................................................pag 4 

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

adresează aceleiaşi comunităţi....................................................pag 4 

   2.analiza SWOT (analiza mediului intern si extern, puncte tari, puncte 

slabe, oportunităţi, ameninţări)...................................................pag 8 

  3.evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia......................................................................................pag 11 

  4.măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari.....pag 11 

  5.grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei...............................pag12 

  6. profilul beneficiarului actual...............................................pag12 

 

 B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia......................................................................................pag 14 

   1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la 

nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii.....................pag 14 

   2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari............pag 17 

   3. analiza principalelor direcţii de acţiune intreprinse............pag 18 

 

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

de reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz..............pag 19 

 1. măsuri de organizare internă...............................................pag 19 

 2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne.......pag 20 

 3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere........pag 20 

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

evaluare, promovare, motivare/sancţionare).............................pag 21 

 5.măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 

refuncţionalizari ale spaţiilor....................................................pag 21 

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

autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată...pag 21 

 

 D.Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei.................pag 22 

 

   1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate.........................................pag 22 



3 
 

     2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 

conform criteriilor de performanţă ale instituţiei ...................pag 22 

 

   E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin proiectul de management...................pag 23 

 Se realizează prin raportare la: 

 1. viziune................................................................................pag 23 

 2. misiune...............................................................................pag 24 

 3. obiective (generale şi specifice)...........................................pag 25 

 4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management..pag 26 

 5. strategie şi plan de marketing................................................pag 27 

 6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management...pag29 

 7. proiecte din cadrul programelor............................................pag 29 

 8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru 

perioada de management...........................................................pag 31 

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...................pag 32 

       1. Proiectul de venituri si cheltuieli pentru următoarea perioadă de 

raportare....................................................................................pag 32 

       2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de 

management............................................................................pag 33 

       3.Analiza programului minimal realizat...........................pag 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

A.Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară 

activitatea 

      Căminul Cultural ,,Izvor de apă vie’’ funcţionează în aceeaşi clădire cu 

Primăria şi Consiliul Local al comunei Vulcana Pandele, în perioada 

01.01.2021-31.12.2021 mediul socio-cultural a suferit modificări cauzate 

de situaţii neprevăzute, obiective. În calitate de director al Căminului 

Cultural la începutul anului m-am confrutat cu o reticienţă a oamenilor de 

a se implica şi participa la viaţa culturală a localităţi. Cu voinţa şi 

entuziasmul care mă caracterizează am abordat o nouă strategie care poate 

fi definită prin sintagma ,,munceşte nu renunţa’’. 

 

1. Colaborarea cu instiţuii, organizaţii, grupuri informale care se 

adresează aceleiaşi comunităţi. 

     Căminul Cultural   ,,Izvor de apă vie ’’ din comuna Vulcana Pandele îşi 

desfăşoară activitatea pe baza de programe şi proiecte culturale elaborate 

de conducerea acesteia, în concordanţă cu strategia culturala stabilită de 

autoritatea locală. Pentru realizarea obiectivelor stabilite de O.U.G. 

nr.118/2006, privind infiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale  şi a obligaţiilor asumate în contractul de 

management, căminul cultural, în perioada de referinţă  supusă analizei,  a 

urmărit diversificarea  formelor de colaborare cu  instituţiile de cultură, 

învăţământ,  asociaţii culturale, instituţii profesioniste  având ca finalitate 

obiectivă sporirea vizibilităţii   instituţiei, atragerea unui număr mai mare 

de locuitori la activităţile cultural-educative şi artistice. 

   Căminul Cultural a colaborat cu următoarele instituţii: Primăria, 

Consiliul Local al comunei Vulcana Pandele, Biblioteca comunală G-al 

Constantin Olteanu, Şcoala gimnazială Vulcana Pandele, Casa de Cultură 

Doiceşti, Centrul Judeţean de Cultură Târgovişte, Casa Muzeu gravor 

Gabriel Popescu, Asociaţia Tradiţie Pandeleană, Căminul Cultural Gura 

Ocniţei, Asociaţia Cultul Eroilor ,,Regina Maria’’ filiala ,,Mihai Viteazu’’ 

Dâmboviţa, subfiliala Vulcana Pandele, Tv. Colomna, Tv. Trinitas. 

Activităţii organizate in colaborare cu instituţii de cultură, de învăţământ,  

asociaţii culturale 
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ZIUA CULTURII NAŢIONALE 

    Din cauza restricţiilor impuse de răspândirea virusului Covid 19 

activitatea culturală  s-a desfăşurat cu un număr mic de spectatorii în 

colaborare cu Casa de Cultură Doiceşti. 

Participanţii au apreciat organizarea  evenimentului, date fiind condiţiile  

de  desfăşurare impuse de noile restricţii.  

UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE                                                                                                                                                                                                  

     În data de 24 ianuarie 2021 în colaborare  cu Primăria şi Consiliul 

Local la cele două parohii din localitate  s-a ţinut un Te deum dedicate 

acestei zile. Toţi participanţii am pornit în marş purtând drapelul Romăniei 

avănd lungime de 100m. Hora Unirii a fost momentul cel mai emoţionant 

unde a participat peste 100 de personae, iar vizitatori pe pagina de youtobe 

şi pagina de facebook au fost  peste 5000 de persoane. 

 DRAGOBETELE LA ROMÂNI 

   În colaborare cu Parohia din localitatea Vulcana Pandele la Căminul 

Cultural a  avut loc un simpozion pe tema Arta de fonda o imagine bună şi 

a primi respect.Tombola tinerilor a fost deliciul seri. 

SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI 

   În colaborare cu Primăria, Consiliu Local şi voluntari  au fost realizate şi 

confecţionate mărţişoare cu mesaje care au fost oferite doamnelor şi 

domnişoarelor cu acest prilej. Expoziţia ,,Mâini binecuvântate’’ a pus în 

valoare îndemânarea, iscusinţa, creativitatea doamnelor din comună, 

promovândule tot odată. 

 ÎNĂLŢAREA DOMNULUI - ZIUA EROILOR 

   Căminul Cultural în colaborare cu Primaria, Consiliul Local, Asociaţia 

Tradiţie Pandeleană, Asociaţia Cultul Eroilor din Vulcana Pandele , cu 

sprijinul Parohiilor din localitate a organizat FESTIVITATEA de 

comemorare a eroilor neamului, la Monumentul eroilor, având în program 

slujba de pomenire a eroilor, depuneri de coroane şi evocarea tradiţiilor de 

luptă ale armatei române. La Căminul Cultural a fost organizată cu acest 

prilej expozitia tematica „PE URMELE  EROILOR". 
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 La acest eveniment au participat 80 de persoane. 

  CULORIILE COPILĂRIEI  

   De 1 iunie Ziua Copilului în colaborare cu şcoala gimnazială, parohiile 

din localitate cu sprijinul Primăriei,Consiliului Local au fost organizată o 

coletă de jucării, dulciuri, îmbrăcăminte ce au fost oferite copiilor  cu 

nevoi special. La Căminul Cultural într-un spaţiu frumos amenajat s-au 

desfăşurat diverse activităţii: jocuri interactive cu copii de toate vârstele, 

ateliere creative, spectacol de teatru pentru copii, activităţi de animaţie. S-

au respectat toate normele de siguranţă, purtarea măşti de protecţie, 

dezinfectarea mâinilor, etc. 

La  această activitate au participat peste  180 de elevi, cadre didactice, 

părinţi şi bunici. 

  ZIUA UNIVERSALĂ A IEI 

     Pe data de 24 iunie a fost organizată în colaborare cu Asociaţia Tradiţie 

Pandeleană, Casa Muzeu gravor Gabriel Popescu cu sprijinul Primariei  un 

spectacol folkloric. Cu acest prilej şase doamne din comună au prezentat 

iile lucrate în pandemie într-o frumoasă expoziţie. Aceste doamne au fost 

premiate de Complexul Naţional Curtea Domnească din Târgovişte. La 

eveniment au participat 80 de personae date fiind restricţile impuse. 

Urmăritori pe pagina de facebook a Căminului Cultural  peste 2000 . 

 VULCANA PANDELE ÎN SĂRBĂTOARE 

    Şi în anul 2021 au fost multe restricţii, cu toate acestea activităţiile 

cultural s-au desfăşurat în colaborare cu Primaria ,Consiliul Local, 

Asociaţia Tradiţie Pandeleană s-au organizat Expoziţii tematice, 

organizarea unui târg al meşterilor artizani, aniversarea cuplurilor care au 

împlinit 25 de ani de căsătorie, respective 50 de ani de căsătorie. În 

perioada 13 -20 iulie cât a derulat proiectul cultural au participat 

aproximativ 250 de persoane. 

  ÎMPREUNĂ PENTRU ŞTEFAN 

        Spectacolul caritabil organizat premieră la Căminul Cultural a fost 

posibil datorită colaboratorilor implicaţi în acest proiect. Artişti de seamă 
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au susţinut un program artistic în vederea strâgeri de fonduri pentru a veni 

în sprijinul unui tânăr din Vulcana Pandele diagnosticat cu o boală 

necruţătoare. Peste 800 de locuitori ai comunei s-au implicat în acest 

proiect caritabil. Suma strânsă pentru a veni în ajutorul lui Ştefan a fost 

destul de considerabilă. 

     MAGAZIN FOLCLORIC 

      La iniţiativa Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa televiziunea 

Trinitas a poposit la  Căminul Cultural din comuna Vulcana Pandele 

pentru a realiza un amplu reportaj despre ineditata colecţie de obiecte 

tradiţionale ce se află în incinta instituţiei. Această colecţie de obiecte 

tradiţionale este gândită şi realizată de mine pe parcursul a mai multor ani.          

Buna colaborare  cu locuitori comunei a făcut posibil să existe  această 

expoziţie etnografică, obiectele în mare parte au fost donaţie dar unele sunt 

în  custodie. Reportajul se află pe pagina de facebok ,youtube a Căminului 

Cultural.  

    VALORI, TRADIŢII, OBICEIURI- COMORI NESTEMATE ALE 

SATULUI NOSTRU                                                                               

    Alături de  oameni dedicaţi, dornici să păstreze încă vie frumuseţea 

tradiţiilor şi a datinilor, a cântecului şi dasului popular, a meşteşugurilor 

tradiţionale, a portului şi graiului popular ne-am  propus să scoatem la 

iveală valori, tradiţii şi obiceiuri locale. Parteneri în acest proiect am avut 

reprezentanţi din comunele Gura Ocniţei, Doiceşti, Moreni, Ocniţa alături 

de care am organizat schimburi interculturale.  

      

 

TOAMNA ÎN ŞEZĂTOARE  

      Meşteri tradiţionali alături de meşteri artizani au făcut demonstraţi de 

lucru, împărtăşindule copiilor  secrete ale meşteşugului tradiţional şi 

nunumai. Partener în acest proiect a fost Şcoala gimnazială din Vulcana 

Pandele şi Biblioteca comunală. Un număr de 60 de copii au primit cu 

multă bucurie informaţii privitoare la meşteşugurile tradiţionale. 
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   ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 

      Cu ocazia sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI au fost 

organizate manifestările: simpozionul 1 Decembrie 1918- ,,ZIUA MARI 

UNIRI’’, festivitate la MONUMENTUL EROILOR, moment artistic  

,,ROMÂNIA ÎN ZI DE MARE SĂRBĂTOARE’’în parteneriat cu 

administraţia locală, Asociaţia Tradiţie Pandeleană.   

    TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

         În colaborare cu administraţia locală  Căminul Cultural a organizat 

ample activităţi unde s-au  prezentat  tradiţiile de iarnă în toată diversitatea 

şi autenticitatea lor s-au  descoperit  noi valori ale culturii româneşti. Anul 

acesta peste 300 de copii au beneficiat de daruri în proiectul cultural 

,,Vine, vine Moş Crăciun’’. 

 

 

2.  Analiza  SWOT (analiza  mediului  intern si extern, puncte tari,  

puncte slabe, oportunitati, amenintari) 

 

Puncte forte: 

În realizarea activităților Căminului Cultural am avut: 

- susţinerea  financiară  a  Primăriei  şi  Consiliului  Local,  care  asigura  

buna funcţionare a instituţiei şi materializarea programelor cultural-

educative şi artistice stabilite de Căminul cultural ,,Izvor de apă vie ’’ ; 

- susţinerea Consiliului Judeţean şi a Centrului Judeţean de Cultură; 

- existenţa tradiţiilor cultural şi religioase au putut determina de asemenea 

un număr mare de evenimente; 

- susţinerea şi sprijinul constant al comunităţii ; 

- personal cu pregătire şi experienţă în domeniul organizării de activităţi 

cultural-educative; 
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- colaboratori cu diverse preocupări în domeniul creaţiei ce asigură 

diversitate şi continuitate activităţilor de creaţie; 

- parteneriatele încheiate cu instituţii de cultură şi învăţământ judeţene şi 

locale ce permit organizarea unor manifestări de amploare: festivaluri, 

concursuri, expoziţii ; 

- situarea Căminului Cultural în zona centrală şi reabilitarea  salonului de 

nunţi care oferă condiţii optime pentru organizarea de activităţi culturale ; 

- situarea  comunei Vulcana Pandele   între oraşele Târgovişte şi Pucioasa,    

asigurând colaboratorilor  din alte localităţi să se deplaseze in condiţii 

bune şi într-un timp relativ scurt la activităţile organizate la Căminul 

Cultural 

- curtea Căminului Cultural oferă condiţii  bune pentru organizarea 

evenimentelor cultural   în aer liber. 

-promovarea pe canalele de comunicaţii Facebook, Youtube 

-profesionist voluntar în realizarea de foto/ filmare video,   

-transparenţă instituţională 

        Promovarea imaginii de către directorul Căminului Cultural 

reprezintă un plus de calitate care însumează efortul comun, în acest sens 

vizibilitatea sa fiind necesară şi oportună în momentele cheie ale evoluţiei 

Căminului Cultural. 

Puncte slabe: 

Activitățile Căminului Cultural au avut de suferit din: 

-insuficienţa dotărilor tehnice şi nu numai, a îngreunat desfăşurarea 

activităţilor culturale; 

-insuficienţa spaţiului destinat Căminului Cultural  a dus la îngrădirea 

extinderii ariei de lucru ; 

- nivelul scăzut al veniturilor populaţiei, duce la scăderea numărului de 

spectacole cu bilete de intrare; 
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- lipsa unui sprijin  pentru instituţiile de cultură din partea Ministerului 

Culturii; 

- dificultăţi de finanţare a proiectelor culturale, în lipsa sponsorizărilor; 

- nivelul educaţional scăzut. 

Oportunităţi: 

Pentru o mai bună organizare am în vedere: 

- organizarea anuală a unor evenimente cultural-educative şi artistice care 

au un precedent şi care sunt deja cunoscute pe plan judeţean şi naţional; 

- crearea unei imagini a localităţi care respectă personalităţile şi valorile 

culturale, permite atragerea în organizarea şi desfăşurarea evenimentelor a 

unor persoane reprezentative din diverse domenii de activitate; 

- dezvoltarea unei strategii pentru educaţia permanentă 

- organizarea de evenimente culturale pentru toate categoriile sociale şi 

atragerea publicului din localităţile în vecinate; 

- stabilirea unui dialog socio-cultural cu  membrii comunităţii. 

Ameninţări: 

Activitatea Căminului Cultural este influențată de: 

- declinul  calităţii  vieţii,  scăderea  veniturilor  şi  creşterea  preţurilor  

reduc  numărul de spectacole ; 

- plecarea tinerilor nu mai  asigură o perspectivă  bună vieţii spirituale, 

dezvoltării şi permanentizării ei; 

- lipsa soluţiilor pentru problemele socio-economice ce afectează 

societatea afectează în mare măsură cultura, îndepărtează oamenii de 

instituţiile de cultură; 

- concurenţa neloială a unor agenţi  culturali ; 

- efectul globalizării poate avea urmări greu de anticipat deoarece la 

nivelul comunităţilor locale nu se vor face eforturi de conservare a tot ce 

este mai valoros în tradiţia neamului românesc. 
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     Misiunea pe care Căminul Cultural ,,Izvor de apă vie’’ din comuna 

Vulcana Pandele, trebuie să şi-o asume  în prezent este de a acţiona pentru 

diversificarea şi creşterea calităţii actului de cultură, pentru conlucrarea 

factorilor decizionali  la nivel  administrativ cu  cei  din  instituţiile de 

cultură şi învăţământ, fundaţii, asociaţii, societatea civilă, într-o activă şi 

continuă activitate care să satisfacă nevoile culturale ale comunităţii. 

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea 

acesteia 

      Activităţile cultural-educative şi artistice organizate de Căminul 

Cultural în perioada 01.01.2021-31.12.2021, au fost promovate  prin 

diverse  mijloace: bannere, afişie, pliante, fluturaşi, articole în presa locală, 

anunţarea principalelor evenimente culturale pe pagina de Facebook  şi 

Youtuobe a Căminului Cultural. 

    La sediul instituţiei sunt afişate săptămânal activităţile culturale ce 

urmează să se desfăşoare. 

 

4.Propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

      Pentru a cunoaşte mai bine categoriile de bebeficiari mi-am propus: 

- continuarea modalităţilor tradiţionale de sondare a cerinţelor locuitorilor 

privind forma şi conţinutul activităţilor cultural-educative şi artistice; 

- completarea de chestionare la activităţile de amploare pentru a sonda un 

număr mai mare de oameni cu privire la modul de organizare a acestor 

evenimente; 

- întocmirea de fişe în urma unor sondaje verbale pentru a stabilii structura 

participanţilor, conţinutul  şi  forma activităţilor viitoare; 

- efectuarea unui sondaj anual pentru a înregistra sugestiile privind 

conţinutul manifestărilor organizate  şi aşteptările pe care le au în 

urmatoarea perioadă; 

-monitorizarea postărilor pe pagina Facebook şi Youtobe. 
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5.Grupurile - ţintă ale activităţii instituţiei pe termen scurt/mediu 

    În calitatea de director al Căminului Cultural mi-am propus să am în 

vedere creşterea numărului de participanţi, grupa de vârstă 10-18 ani, 19-

25 de ani şi  a celor cu vârsta între 40-50 de ani şi menţinerea celor care au 

participat activ la activităţile culturale. 

   Pe termen lung, Căminul Cultural va răspunde prin activităţi educative 

bine structurate cerinţelor de educaţie a întregii comunităţi locale, 

realizând un echilibru al participanţilor din punct de vedere socio-

profesional. 

   Copii preşcolari reprezintă o categorie de public care necesită un anumit 

tip de abordare, prin intermediul formatorilor acestora - parinti, educatori, 

bunici. 

    Elevii din şcoli şi licee vor fi menţinuţi ca participanţi la programele 

instituţiei prin încheierea de acorduri de parteneriat care să cuprindă 

activităţi care să satisfacă cerinţele de educaţie a acestei categorii. 

    Adulţii inactivi social, şomerii şi  pensionari  vor fi atraşi la Căminul 

Cultural prin implicarea lor în viaţa culturală. 

 

 

6. Profilul beneficiarului actual 

     În perioada analizată situaţia beneficiarilor activităţilor organizate de 

Căminul Cultural este mult mai bună comparată cu anul 2020, dar foarte 

scăzută faţă de anii precedenţi din cauza restricţilor impuse cu privire la 

răspândirea noului virus. 

Structura publicului se menţine, la evenimentele culturale participând 

persoane de toate vârstele. 

      Pe termen scurt este necesar menţinerea tuturor categoriilor de 

participanti în sfera actului educaţional, diversificarea structurii activităţii  
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astfel încât şi categoriile slab reprezentate în structura spectatorilor  actuali 

sa fie atraşi la diverse activităţi cultural-educative şi artistice. 

   Pe termen lung, beneficiarii ţintă ai  programelor cultural-educative şi 

artistice trebuie sa corespundă structurii socio-profesionale a populaţiei din 

localitate, având în vedere transformările care au avut loc in ultimii ani în 

evoluţia economico-socială a localităţii şi faptul ca peste 20% din 

populaţia activă este plecată în afara graniţelor. 

    Copii preşcolari reprezintă o categorie de public care necesităun anumit 

tip de abordare, prin intermediul formatorilor aceşteia-părinţi, educatori, 

bunici. 

      Elevii din şcoli şi licee pot fi menţinuţi ca participanţi  la activitaţi 

educative prin programe de parteneriat cu instituţiile de învăţământ,care să 

cuprindă acţiuni concrete de satisfacere a cerinţelor de educatie a acestora. 

In anul 2021 a crescut numărul  elevilor de la şcoala gimnazială, ca urmare 

a organizării  unor activităţi specifice elevilor. 

     Tinerii cu vârsta cuprinsă între  19-25 ani, reprezintă o ţintă a activităţii, 

in prezent această categorie înregistrând o creştere în structura 

beneficiarilor activităţi noastre. 

   Adulţii-persoane cuprinse intre 25-60 de ani sunt o categorie de 

beneficiari care participă constant la activităţile instituţiei noastre. Pentru 

perioada următoare ne propunem ca adulţii activi să constituie un suport 

stabil pentru activităţile cultural-educative şi artistice organizate. 

    Adulţii inactivi social-şomerii, pensionarii şi persoanele cu dizabilităţi 

vor fi menţinuţi ca participanţi la manifestările cultural-educative şi 

artistice prin implicarea lor. 

   Această categorie poate fi atrasă şi în calitate de participanţi activi la 

actul de cultură şi anume creatori de poezie, pictură, artizanat, arta 

populară. Colaborarea cu C.A.R.,, Speranţa’’ Pucioasa  poate oferi soluţii 

practice pentru realizarea acestui obiectiv. 

     Pentru a cunoaşte şi a avea o evidenţă reală a participării la activităţile 

Căminului Culturl, la fiecare manifestare organizată, trebuie ţinută 
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evidenţa numărului de participanţi şi făcută o analiză a categoriilor de 

locuitori care sunt prezenţi. 

  

B.Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind 

îmbunătăţirea acesteia 

       Pentru o mai bună evoluţie profesională am dispus promovarea 

evenimentelor/ activităţilor culturale în reţelele virtuale Facebook şi 

Youtube. Am abordat, prin intermediul invitaţilor directe sau online, 

categorii socio-profesionale, persoane vârsnice, copii şi tineri să viziteze 

siteul Căminului Cultural. 

1.Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale 

la nivel naţional şi la strategia culturală a autorităţii  

  În sensul performanţei şi profesionalizări serviciilor educative-artistice 

am înaintat propunerea pentru reînfiiţarea ansamblului folcloric de dansuri. 

Am solicitat îmbunătăţirea  colecţiei muzeale prin achiziţionarea unor 

manechine care sunt folosite la prezentarea în bune condiţi a costumelor 

populare ce se află în colecţia muzeală a Căminului Cultural.    

Proiectele proprii realizate in cadrul programelor instituţiei: 

ZIUA CULTURII NAŢIONALE 

        In data de 15  ianuarie  2021 am fost organizat un simpozion-

UNIREA  PRINCIPATELOR ROMÂNE 

      Cu acest prilej în data de 24 ianuarie Căminul Cultural a organizat un 

material documentar 

VULCANA PANDELE- IZVOR DE APĂ VIE  

În cadrul acestui proiect trimestial mă ocup de amenajarea spaţiului din 

faţa primăriei prin crearea unui decor în funcţie de anotimp. În comună în 

punctele strategice creez deasemenea trimestrial decoruri specific 

sezonului. 

SĂRBĂTOAREA MĂRŢIŞORULUI 
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     În perioada 1-8 martie au avut loc o serie de evenimente culturale, 

dedicate femeilor din localitate. 

SĂRBĂTORI PASCALE 

      Pentru a păstra tradiţiile şi obiceiurile locale Căminul Cultural a 

realizat un documentar virtual care a avut un impact puternic în 

comunitate. Astfel promovând  atât locuitori comunei cât şi localitatea. 

ZIUA  EUROPEI 

       Cu acest prilej la Căminul Cultural în colaborare cu Şcoala gimnazială  

a avut loc o expoziţie de desene ,,Europa privită prin ochii copiilor’’, 

stimulându-le creativitatea şi imaginaţia. 

ÎNĂLŢAREA  DOMNULUI-ZIUA EROILOR 

       În colaborare cu cele două parohii,  copii, părinţi,bunici au participat 

la TeDeum dedicat acestei zile şi au depus coroane de flori la monumentul 

eroilor.  Expoziţia ,,Pe urmele eroilor’’ a reamintit locuitorilor jerfa 

soldaţilor morţi pe câmpurile de luptă în cele două războaie. 

CULORILE COPILĂRIEI 

      De 1 iunie Ziua internaţională a copilului la Căminul Cultural sa 

desfăşurat o serie de activităţi distractiv- educative cu scopul de a stimula 

şi dezvolta abilităţile copiilor. 

ZIUA UNIVERSALĂ A IEI 

       În data de 24 iunie 2021 în cadrul acestui proiect a fost organizată o 

inedită expoziţie de ii cusute de doamne în pandemie şi simpozionul 

,,Coaseţi ia singură’’ 

VULCANA PANDELE ÎN SĂRBĂTOARE 

       În parteneriat cu administraţia publică locală şi Asociaţia Tradiţie 

Pandeleană au fost organizate: sărbătorirea cuplurilor care au împlinit 25 

de ani de căsătorie, respectiv 50 de ani de căsătorie, promovarea 

meşteşugurilor tradiţionale, promovarea tinerilor amatori, expoziţia 

temporară de rochii de mireasă şi rochii de naşă, expoziţia cu obiecte 

tradiţionale, spectacol cu animatori locali. 
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ŞEZĂTOARE LITERALĂ ŞI CULTURALĂ 

      Trimestial la Căminul Cultural au avut loc întâlniri cu poeţi şi scriitori 

din judeţ, cu oameni ai comunităţii avându-se în vedere lărgirea 

orizontului de cunoaştere prin asigurarea accesului nemijlocit la valorile 

culturii şi civilizaţiei româneşti. 

FESTIVALUL DOVLEACULUI 

       În cadrul acestui proiect s-a avut în vedere promovarea producătorilor 

agricoli. 

ZIUA NATIONALĂ A ROMĂNIEI 

      Pentru  materializarea  obiectivului  formulat  în  contractul  de  

management şi anume-diversificarea ofertei de activităţi cultural-educative

 artistice  şi creşterea nivelului de acces participarea  la cultură a membrilor 

colectivităţii locale, în anul  2021 au fost organizate simpozioane, mese 

rotunde, expoziţii tematice care au abordat teme diverse ce au prezentat 

valori ale culturii  civilizaţiei româneşti  universale, momente din istoria 

neamului romanesc, obiceiuri,  tradiţii din diverse zone ale judeţului.  

TRADIŢI, DATINI ŞI OBICEIURI DE IARNĂ 

    Proiectul cultural Tradiţii, datini şi obiceiuri de iarnă vizează 

promovarea tradiţiilor locale. Cu acest prilej grupuri de colindători vestesc 

venirea noului an. 

 

 

 

Proiecte realizate ca partener/coproducător: 

      În cadrul proiectului ,,De ziua porţilor deschise’’ ce se desfăşuară 

anual la Casa Muzeu gravor Gabriel Popescu,  Cămninul Cultural a 

participat cu oexpoziţie de costume populare. 

      De Ziua Regalităţii în data de 10 mai la Căminul Cultural din Gura 

Ocniţei s-a organizat o expoziţie inedită de pălari finalizându-se cu o 
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frumoasă paradă a costumelor de epocă. Căminul Cultural din comuna 

Vulcana Pandele a participat cu o colecţie de 50 de pălării strânse de la 

locuitori din comună. 

2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

        Prin programele sale Căminul Cultural a urmărit orientarea activităţii 

profesionale către beneficiari. 

        Am acţionat pentru realizarea următoarelor obiective: 

-oferirea  de  servicii  culturale  diverse,  pentru  satisfacerea  cerinţelor  

culturale  ale comunităţii locale; 

-creşterea gradului de acces şi de participare a locuitorilor la viaţa 

culturală; 

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

tradiţionale; 

-educaţia permanentă şi formarea profesională continuă în interes 

comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie; 

-creşterea vizibilităţii pe plan judeţean şi naţional. 

        Pentru realizarea obiectivelor, Căminul cultural a organizat 

următoarele tipuri de activităţi: 

-evenimente culturale cu rol educativ-simpozioane, mese rotunde, 

expoziţii tematice şi altele asemenea; 

-expoziţii temporare,  publicaţii de interes local; 

- expoziţii pentru păstrarea conservarea  obiceiurilor şi traditiilor; 

Căminul Cultural şi-a asumat rolul de principal organizator al 

evenimentelor culturale locale, de partener in procesul de educaţie 

permanentă. 

     Au fost incheiate parteneriate cu şcoala gimnazială, instituţii de cultură, 

parohiile din localitate. 
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În conformitate cu  legislaţia în vigoare, Căminul Cultural ,,Izvor de apă 

vie’’este instituţie publică de interes local, îşi desfăşoara activitatea în 

concordanţă cu strategia cultural  stabilită de administraţia publică locală, 

având la baza principiul accesului liber la instruire şi educaţie a tuturor 

persoanelor fară deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională, 

politică etc. Prin varietatea activităţilor organizate, Căminul Cultural este 

un centru al vieţii culturale, un partener în materializarea proiectelor 

locale. 

Căminul Cultural este perceput ca o instituţie utilă comunităţii, atât prin 

manifestările proprii organizate, cât şi prin implicarea în fundamentarea şi 

realizarea unor proiecte importante pentru localitate. 

     Experienţa  dobândită  în  organizarea  activităţilor  cultural-educative 

 şi artistice, baza materială existentă, valoarea colaboratorilor şi a 

partenerilor  sunt factori ce asigură succesul activităţii desfăşurate. 

 

3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

       Pentru anul 2021 am  avut în principal următoarele direcţii de acţiune: 

Am îndeplinit sarcinile ce-mi revin în calitate de director al aşezământului 

de cultură, conform legii şi a procedurilor; 

Am diversificat serviciile culturale pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, in  scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 

locuitorilor la viaţa culturală; 

Am optimizat, sincronizat ofertele culturale; 

Am stimulat interesulul pentru valorile culturale locale; 

Am consolidat rolul  de centru de educaţie permanentă prin: organizarea 

de activităţi  educativ-formative care să se adreseze tuturor categoriilor de 

locuitori  

 Am încheiat  parteneriate cu instituţii de învăţământ, instituţii de cultură 

locale şi din  judeţ; 
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  M-am preocupat de conservarea  şi punerea în valoare a obiceiurilor  şi 

tradiţiilor prin stimularea activităţii  locale; 

    Am susţinut şi organizat de expoziţii temporare; difuzarea de filme 

artistice  şi documentare; 

     

C.  Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare 

şi/sau de reorganizare, pentru mai bună funcţionare 

 

1. Măsuri de organizare internă 

     În calitatea de director al Căminului Cultural am avut ca obiectiv buna 

funcţionare respectând mijloacele legale atingerii scopului şi realizării 

misiunii prin prisma viziuni instituţionale şi personale.  

În acest sens:  

         Am îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării 

patrimoniului cultural. 

         Am colaborat cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate 

pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimonial cultural. 

          Am iniţiat în condiţiile legii, acţiuni de revitalizare a tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale, a ocupaţiilor specific tradiţionale, de formare a 

specialiştilor şi meseriaşilor în domeniul artizanului şi meşteşugurilor 

tradiţionale. 

          Am iniţiat şi organizat şezători, seri literale, colecţie muzeală, 

cursuri de iniţiere în diverse domenii şi meserii, inclusiv în meşteşugurile 

tradiţionale. 

           Am solicitat, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele 

instituţiei date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce-mi 

revin. 

         Am solicitat aprobarea pentru organizarea de evenimente culturale  

cu fonduri de la bugetul local. 
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        Am descoperit şi am promovat tinere talente. 

         M-am preocupat de conservarea şi valorificarea potenţialului 

folkloric local, al obiceiurilor şi meşteşugurilor tradiţionale. 

        Am sprijinit proiecte culturale  iniţiate de alte instituţii. 

       M-am preocupat de reflectarea activităţiilor culturale în mediul virtual. 

        Am elaborate  planul anual de activitate, precum şi raportul anual de 

activitate asupra realizării obiectivelor. 

       Am dus la îndeplinire dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului 

local. 

       Am protejat bunurile din patrimonial cultural, împotriva oricăror fapte 

comisive sau omisive care pot duce la degradarea, distrugerea, pierderea, 

sustragerea acestora. 

     Am făcut studii de teren asupra situaţiei resurselor umane din comună. 

        

2.  Propuneri privind modificarea reglementarilor interne 

       Prin reglementări interne înţelegem acele reglementări generale   

obligatorii  cât şi cele specifice instituţiilor de cultură. La Căminul Cultural  

nu au fost făcute modificări . 

3.  Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

      În perioada raportată directorul Căminului Cultural s-a întâlnit  cu 

Consiliul consultativ în şedinţe trimestriale  discutând proiectele culturale, 

analizând evenimentele prestate, a condus şedinţele, dând cuvântul şi 

consultând diverse opinii, întrebuiţând votul sau acordul avizat al 

membrilor. 
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4.  Dinamica  şi  evoluţia  resurselor  umane  ale  instituţiei  (fluctuaţie,  

cursuri, evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 

        În prezent, Căminul Cultural are ca personal prevăzut în organigrama 

aprobată de Consiliul Local -un post-de director  Cămin Cultural, pe care îl 

ocup din anul 2018. 

Experienta, capacitatea de efort şi întelegere a rolului pe care îl am în 

realizarea misiunii instituţiei asigură materializarea strategiei de a  menţine 

un partener credibil şi eficient pentru administraţia publică locală. 

5.  Măsuri  luate   pentru   gestionarea   patrimoniului   instituţiei,  

îmbunătăţiri/ refuncţionalizări ale spaţiilor 

   Căminul Cultural are în administraţie: sala de  spectacole cu 200 de 

locuri care găzduieşte şi colecţia de obiecte tradiţionale. Atât sala cât şi 

scena , sunt folosite pentru spectacole, simpozioane, lansări de proiecte, 

sedinţe publice, întâlniri  , festivaluri, concursuri, serbări şcolare etc; 

salonul de nunţi; o sală de consiliu amplasată între cele două instituţii -

Cămin Cultural şi Primărie care este folosită  pentru sedinţele de consiliu 

local, mese rotunde, lansări de carte, seminarii, evocari, expoziţii 

temporare; spaţiu de lucru în cadrul biroului amenajat pentru directorul 

Căminului Cultural. S-a actualizat lista inventarului şi s-au  dispus măsuri 

de supraveghere şi protecţie a bazei materiale. 

 

6.  Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 

autorităţii sau a altor organisme de control în perioada raportată 

      În perioada raportată nu a existat nici un control sau verificare din 

partea autorităţii sau a altor organisme.   
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D. Evolutia economico-financiară a instituţiei: 

1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu 

bilanţul contabil al perioadei raportate 

        Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, a fost aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local  nr. 28/19.04.2021                 : 

- SUBVENTII APROBATE :  

din care: - cheltuieli de personal:  

- bunuri si servicii:  

-VENITURI PROPRII APROBATE: - 50 mii lei 

Bugetul final pentru anul 2021 a fost de 126 000 lei, din care  

- cheltuieli de personal: -75000 lei 

- bunuri si servicii : 51000 lei 

 

Prin H.C.L. nr.63/20.10.2021, s-a suplimentat cu  10000 lei bugetul iniţial 

la capitolul bunuri si servicii. 

CONTUL DE EXECUTIE LA 31.12.2021: 

- total cheltuieli:  113741lei 

din care:- cheltuieli de personal :   72842 lei 

2.  Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă in perioada  

raportată, conform criteriilor de performantă ale instituţiei : 

1. Cheltuieli pe beneficiar (subventie + venituri - cheltuieli de capital)/nr de 

beneficiari:  30 de lei/ beneficiar 

 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei):  0  

 

3. Număr de activităţi educaţionale :   4  

 

4. Număr de apariţii media:    5 
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5. Număr de beneficiari neplătitori:  2000 

 

6. Număr de beneficiari plătitori :   0 

 

7. Număr de expoziţii:   8 

 

8. Număr de proiecte / acţiuni culturale :   18 

 

9. Venituri proprii din activitatea de bază:   60.000lei 

 

10. Venituri proprii din alte activităţi:    0 

 

E.   Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea 

obligaţiilor asu mate prin proiectul de management 

1. Viziune 

          Viziunea presupune calitatea nativă, intuitivă dublată de competenţă, 

experienţă în domeniu. Viziunea este un instrument specific vizionarului.         

În cultură şi în artă viziunea a stimulat în multe împrejurări inovaţia. 

Căminul Cultural ,,Izvor de apă vie’’, prin importanţa obiectului de 

activitate şi influenţei acesteia asupra societăţii, reprezintă o instituţie 

implicată activ în viaţa comunităţii, cu o mare responsabilitate în educaţia 

permanentă şi valorificarea valorilor culturii naţionale. 

     În elaborarea politicii şi  a  strategiilor culturale  se  impune dezvoltarea 

unei viziuni novatoare, pluraliste asupra culturii care să vizeze 

următoarele: 

    Cultura ca factor de dezvoltare socială şi comunitară, în contextul 

dezvoltării durabile cultura are multiple funcţiuni şi implicaţii; 

   Cultura este un factor al calităţii vieţii cotidiene, astfel că orice evaluare 

a standardelor de calitate a vieţii individului, a colectivităţii şi a societăţilor 

trebuie să ţină seama de acest indicator-factor; 
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  Cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor, un 

element prin care acestea se diferenţiază şi îşi pot crea avantaje 

competitive; 

     Cultura este expresia identităţii, în diferitele ei trepte de la individ la 

naţional şi miza a diversităţii, capabil să accepte diferenţa, acestea find 

valori esentiale care trebuiesc asumate şi susţinute prin demersuri şi 

programe proactive; 

    Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; 

     Cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în 

respingerea oricărei forme de excluziune şi marginalizare; 

    Cultura este o forţă de coeziune socială, care respectă valoarea şi 

diversitatea. 

 

2.Misiune 

       Îndeplinirea cu seriozitate a obiectivelor instituţionale, creşterea 

capacităţii administrative a dus  îmbunătăţirea parametrilor de planificare, 

organizare şi control al activităţii. Căminul Cultural trebuit să acopere 

nevoia de informaţie, educaţie şi divertisment pentru un public , din toate 

categoriile sociale sau vârstă, oferindu-le tuturora posibilitatea participării 

la diverse programe care sunt concepute pentru a satisface dreptul 

inalienabil al omului la cultură. 

      Căminul Cultural a  trebuit să organizeze activităţi diversificate, având 

în vedere că în localitate nu funcţionează instituţii profesioniste de 

spectacole. 

     Mijloacele necesare îndeplinirii misiunii Căminului Cultural au fost 

exercitate în cadrul legal constând în elaborarea proiectelor stabilte în 

planul de management şi materializarea lor în proporţia posibilă a situaţiei 

actuale. 
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3.Obiective 

          Directorul Căminului Cultural s-a plasat în consens operaţional cu 

misiunea şi obiectivele, monotorizând astfel direcţiile esenţiale stabilite în 

strategia generală şi specific  a instituţiei. 

      Un obiectiv esenţial a constat în implicarea şi organizarea de activităţi 

culturale  de calitate, schimburi de experienţă cu alte instituţii de cultură. 

     Alte obiective urmărite: îndeplinirea sarcinilor care îmi revin, conform 

legislaţiei în vigoare, de asezămănt cultural; 

     Consolidarea rolului de principal organizator al evenimentelor culturale 

locale; 

     Consolidarea rolului de centru de educaţie permanentă, prin încheierea 

unor parteneriate cu instituţii de cultură învăţământ, fundaţii, asociaţii  

culturale,  instituţii profesioniste de spectacol; 

     Organizarea, conform calendarului   de activităţi   culturale, manifestări 

diverse pentru comunitatea locală care să contribuie la percepţia instituţii 

ca centru al vieţii spirituale din Vulcana Pandele; 

     Diversificarea cantitativ şi calitativă ofertei culturale, care să permită 

atragerea unui număr mai mare de persoane la activităţile organizate de 

Căminul  Cultural; 

     Contribuţia  la promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale, 

a valorilor artei populare; 

      Organizarea de  cursuri de educaţie permanentă şi formare profesională 

continuă; 

      Susţinerea organizării de expoziţii temporare de arte plastică, foto, 

documente, carte; 

      Susţinerea  editării  de cărţi, pliante, cu caracter cultural; 

       Sprijinirea activităţii  formaţiilor artistice de amatori şi promovarea 

manifestările artistice organizate; 
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       Promovarea şi consolidarea imaginii şi rolul instituţiei in cadrul 

comunităţii, prin abordarea unei politici de publicitate eficientă cu impact 

asupra oamenilor; 

        Atragerea de surse de finanţare, necesare modernizării spaţiilor 

Căminului Cultural  şi activităţii desfăşurate. 

 

4.Strategia culturală 

Obiective strategice 

      Strategia directorului cuprinde informaţii şi instrumente material- 

teoretice având ca scop succesul. 

  În acest sens mi-am propus să realizez: 

- consolidarea statutului de aşezământ cultural performant, cu mesaj  ferm 

de transformare în centru comunitar de acces la informaţie a tuturor 

categoriilor de locuitori: 

- dezvoltarea dialogului şi a cooperarii locale prin realizarea unui 

parteneriat constructiv cu factori de decizie şi alţi operatori educativ-

culturali; 

- păstrarea, dezvoltarea şi promovarea diversităţii culturale şi artistice în 

localitatea Vulcana Pandele; 

- stimularea şi creşterea participării comunităţii la viaţa culturală a 

localităţii;   

    -iniţierea unor noi programme/ proiecte; 

    -asigurarea bazei materiale şi a condiţiilor de muncă optimă prin 

investiţii; 

    -ridicarea nivelului profesional şi modernizarea bazei tehnico- materiale. 

    - creşterea vizibilităţii instituţiei în circuitul cultural judeţean şi Naţional 

    - îmbunătăţirea percepţiei şi interesului faţă de activităţile culturale. 
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Strategia directorului a fost şi este focusată pe îndeplinirea calendarului 

activităţiilor Căminului Cultural şi a Proiectului de management prin 

întrebuinţarea măsurilor: optime, fiabile şi de aduranţă. 

      Proiecţia obiectivelor pentru următoarea perioadă  de raportare a 

managementului, în raport cu lista obiectivelor prevăzute în contractul 

de management: 

  Faţă de existenţa patrimonului instituţiei am avut şi am în vedere: 

- adaptarea ofertei de servicii culturale la cererea şi nevoile comunităţii 

locale 

- creşterea nivelului de acces şi participare a membrilor colectivităţii locale 

la activităţile cultural - educative şi artistice organizate de Căminul 

Cultural 

- transformarea Căminului Cultural într-un factor de dezvoltare locală 

- participarea reală a autorităţii locale în procesul de elaborare a strategiei 

culturale 

- creşterea calităţii şi accesului populaţiei la serviciile culturale, prin 

implementarea de instrumente moderne de popularizare a fenomenului 

cultural 

- dezvoltarea colaborarii cu instituţiile de învătământ, fundaţii, asociaţii 

culturale, instituţii profesioniste de spectacol 

- dezvoltarea parteneriatelor media 

- editarea de materiale de promovare a activităţii instituţiei 

- identificarea unei surse de finanţare pentru reparaţii capitale   - sala de 

spectacole, scenă, acoperiş etc. 

 

5.Strategia şi planul de marketing 

      Marketingul cultural este un concept des menţionat în ultimul timp, dar 

prea puţin exploatat atât în teorie, cât şi în practică. Marketingul cultural 
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şi-a căpătat denumirea actuală,  când s-a constatat că şi în acest domeniu se 

aplică de fapt regulile marketingului. 

      Din analiza proiectelor de marketing cultural, reiese că multe nu 

reuşesc să-şi găsească finalitate, ca urmare a lipsei specialiştilor şi a 

resurselor financiare. 

       Promovarea serviciilor oferite de Căminul Cultural este un obiectiv 

care poate fi realizat cu profesionalism dacă comunitatea locală este 

dispusă să investească în cultură.  

      Produsul cultural trebuie să ţină cont de realităţile actuale, de mutaţiile 

produse în structura societăţii şi în gândirea oamenilor. 

      Căminul Cultural, ca instituţie de cultură, pentru a reuşi să-şi 

promoveze programul de activităţi, trebuie în primul rând să  identifice 

care sunt asteptările publicului şi să stabilească metode de marketing pe 

termen scurt şi pe termen lung. 

          Renunţarea la proiectele culturale care nu atrag oamenii la Căminul 

Cultural este un prim pas în fundamentarea activităţii viitoare. Proiectele 

reprezentative Sărbătorirea cuplurilor cu 25 de ani de căsătorie, respective 

50 de ani de căsătorie, Festivalul dovleacului, Festivalul de tradiţii şi 

obiceiuri de iarnă, vor fi folosite pentru prezentarea ofertei culturale şi 

fidelizarea persoanelor care participă la activităţile culturale. Vom ţine 

cont de majoritatea oamenilor  ce doresc ca timpul liber să-1 petreacă în 

mod agreabil. 

       În perioada următoare  vom  diversifica oferta culturală, care va fi 

caracterizată prin dinamism, interactivitate şi divertisment. 

       Parteneriatul cu instituţii şi agenţi economici se va realiza în sfera 

logisticii şi a serviciilor cultural propriu-zise. Parteneriatele duc la 

îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei culturale, atât din punct de vedere al 

conţinutului, cât şi din perspectiva prezentării acesteia publicului. 

       Diversitatea activităţilor organizate de Căminul Cultural, va 

reprezenta un suport pentru ca strategia de marketing să poată să 

proiecteze obiectivele şi calea de realizare.  
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  Stimularea, respectiv crearea cererii, pentru a conştientiza locuitorii 

localităţii că serviciile cultural - educative li se adresează este un obiectiv 

prioritar pentru perioada viitoare.  

  Activitatea de marketing este utilă Căminului Cultural deoarece permite 

proiectarea şi oferirea de activităţi culturale conform cerinţelor publicului 

şi cheltuirea eficientă a resurselor financiare.  

Politica de personal este o component importantă a politicii de 

management şi chiar de marketing. 

 Căminul Cultural are un grup de voluntari cu experienţă în sprijinirea şi 

organizarea evenimentelor culturale. 

   Principalele obiective ale planului de marketing pentru perioada viitoare: 

- revitalizarea ofertei culturale-organizarea de noi activităţi, îmbunătăţirea 

conţinutului,  

- atragerea tuturor categoriilor de locuitori la activităţile Căminului 

Cultural 

-  diversificarea ofertei 

-  îmbunătăţirea ofertei 

-  adaptarea ofertei la cerinţele publicului, renunţarea la activităţile care nu 

atrag. 

      Serviciile şi proiectele culturale au nevoie de promovare ca orice 

produs de consum, sau poate mai mult decât acestea. Acest lucru nu 

trebuie neglijat sau minimalizat, marketingul fiind singura soluţie de 

investigare a pieţii şi a consumului, testării accesibilităţii serviciilor şi 

stabilirii direcţiilor pentru promovarea culturii către publicul larg. 

6-7. Programele si proiectele propuse pentru întreaga perioada de 

managemet 

 Căminul Cultural  va organiza în perioada viitoare: 

a.  programe  de  manifestări  cultural-educative  şi  artistice,  constând  în  

simpozioane, conferinţe, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
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lansări de carte, expoziţii, manifestări tradiţionale, abordând o tematica 

variată în scopul promovării valorilor culturale autentice. Se va asigura 

continuitate programelor culturale iniţiate în anii anteriori, în paralel cu 

promovarea de proiecte noi. 

b. programe de identificare şi promovare a tinerilor talente în domeniul 

cultural-artistic şi de creaţie; 

c. programe pentru punerea în valoare a tradiţiilor şi obiceiurilor locale, de 

dezvoltare a fenomenului cultural local 

        În luna ianuarie se vor organiza manifestări dedicate lui Mihai 

Eminescu şi Ziua Culturii Naţionale, evocari, conferinte, simpozioane, 

expozitii tematice. 

      Lunar se vor desfăşura ateliere de creaţie şi cursuri diverse. 

Revitalizarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi meseriilor tradiţionale, 

susţinerea şi promvarea meşterilor populari şi a micilor meseriaşi 

(împletitul răchitei, ţesutul ştergarelor, cusături etc,) 

    În data de 24 februarie vom sărbători Dragobetele, contrabalasând cu 

sărbătoarea occidentală ,,Valentin’ Day’’ 

     Sărbătoarea Mărţişorului va avea ca scop păstrarea tradiţiei şi întărirea 

coeziuni sociale, confecţionând mărţişoare şi totodată dăruindu-le. 

       Ferestre în timp, program complex de realizare a bazelor de date 

cultural locale în colaborare cu Complexul Naţional Muzeal ,,Curtea 

Domnească’’ Târgovişte. Expoziţii foto-documentare, organizarea bazelor 

de date conţinând arhivele cultural ale comunei, documente, fotografii, 

schiţe,hărţi. 

      Sărbători Pascale cu acest prilej cu sprijinul Parohiilor din localitate se 

vor organiza expoziţii de ouă încondeiate, concerte religioase, lansări de 

cărţi religioase. 

       Ziua internaţională a copilului va debuta cu jocuri interactive. Se va 

avea în vedere stimularea participării copiilor la diverse activităţi pentru a 

le dezvolta creativitatea. 
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       Ziua Universală a iei  va avea ca obiectiv principal păstrarea tradiţiei 

şi promovarea acestei piese tradiţionale de vestimentaţie în rândul tinerilor. 

       Vulcana Pandele în Sărbătoare va avea scopuri multiple ce vizează 

solidarizarea întregii comunităţi. Aniversarea cuplurilor: nunta de aur, 

nunta de argint. Organizarea unui târg al meşterilor populari. 

       Festivalul  Dovleacului urmăreşte promovarea producătorilor agricoli, 

stimularea preparatelor gastronomice de sezon. Promovarea animatorilor 

locali în spectacolul dedicate acestui eveniment. 

      Ziua Naţională a României  întăreşte şi formează sentimentul patriotic 

naţional. Se vor organiza manifestări de evocare a unor importante 

moment din istoria nemului. 

      Tradiţii şi obiceiuri de iarnă o manifestare de promovare a tadiţiilor şi 

obiceiurilor practicate de Sfântul Nicolae, Crăciun şi Anul Nou. 

Manifestare îşi propune să prezinte tradiţiile de iarnă în toată diversitatea 

şi autenticitatea lor şi să stimuleze efortul de a descoperi noi valori ale 

culturii româneşti. 

      Aceste programe culturale se vor desfăşura la sediul instituţiei sau în 

alte locaţii, în organizare proprie cu sprijinul Primăriei şi Cosiliului Local, 

în parteneriat cu alţi operatori socio-culturali, instituţiile de cultură din 

localitate şi judeţ, organizaţii neguvernamentale, instituţii publice, asociaţii 

socio-culturale, operatori mass- media etc.  

 

 

8.  Alte  evenimente,  activităţi  specifice  institutiei, planificate  pentru  

perioada de management.      

Pentru următoarea perioadă de management mi-am propus următoarele 

evenimente: 

          Programe recreativ distractive şi de petrecere a timpului liber vor fi 

organizate în parteneriat cu Primaria şi instituţii profesioniste de 

spectacole . 
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      În programele lunare de activităţi ale Căminului Cultural vor fi stabilite 

spectacole, concerte, filme artistice şi alte manifestări artistice care au 

scopul de a oferi publicului pandelean  prilejul de a petrece timpul liber in 

mod plăcut şi util. 

       Pe timpul verii se va planifica proiecţia de filme artistice în cadrul 

proiectului "O după amiază la cinema", pentru a atrage publicul la 

vizionarea unor pelicule reprezentative pentru cinematografie. 

       În perioada mai-august se va organiza proiectul cultural ,,Hai la 

şezătoare’’, constând în spectacole în aer liber ce vor avea loc în Vulcana 

Pandele, cu scopul promovării folclorului autentic şi a valorilor artei 

populare, oferind în acelaşi timp un bun prilej de petrecere a timpului liber. 

      Tabăra de creaţie ce se va desfăşura în luna iulie va avea ca scop 

descoperirea tinerealor talente şi şlefuirea lor. 

 Se vor organiza drumeţii în vederea promovării localităţii. 

       Voi sprijini elaborarea de programe artistice în colaborare cu 

profesionişti în domeniu.  

 

 

 

 

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 

        Precizăm faptul că, atât veniturile cât şi cheltuielile Căminului 

Cultural ,,Izvor de apă vie’’ se reflectă în bugetul de venituri cheltuieli al 

U.A.T Comuna Vulcana Pandele.    
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       De asemenea situaţiile financiare depuse de către U.A.T Comuna 

Vulcana Pandele cuprind capitolul bugetar cultură, recreere şi religie, 

subcapitolul cămine culturale.  

         Referitor la veniturile Căminului Cultural fac precizarea că aceasta 

nu realizează venituri proprii, nefiind o instituţie care se autofinanţează, 

veniturile fiind cuprinse în totalul de venituri U.A. T Comuna Vulcana 

Pandele. 

        Bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pe anul 2021 se structurează 

astfel: 

                             -cheltuieli de personal,  cod -100101-  74000lei 

                              -bunuri şi servicii,        cod-2001 -       52000lei 

                              -materiale pentru curăţenie,   cod-200202-        1000lei 

                              -materiale pentru furniture,      cod-200201-        1000lei 

                              -reparaţii curente ,                     cod-2002-         20000lei 

                              -obiecte de inventar,                  cod-200530-       2000lei 

                              -alte cheltuieli                           cod-203030-      28000lei 

   

 

2.Numărul de benificiari estimaţi pentru următoarea perioda de 

management.    

   Pentru următoarea perioadă se urmăreşte participarea la evenimentele 

culturale peste 3000 de beneficiari. 

       Activitatea cultural vizează întreaga comunitate locală şi zonală 

        Elevii şi cadrele didactice din localitate şi din afara acesteia, părinţi şi 

iubitori de cultură sunt participanţi şi creatori de act cultural 

        Se urmăreşte aproprierea din ce în ce mai mare de beneficiari, 

colaborări pe diverse domenii, calitate şi implicare. 
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   3.Analiza programului minimal realizat 

      Analiza programului minimal realizat, în raport cu cel propus s-a 

realizat în proporţie de 90%, având în vedere restricţiile impuse pe 

perioada pandemiei. 

 

 

Menţiune: Toate activităţile au fost organizate şi realizate cu respectarea 

tuturor normelor de siguranţă: distanţare socială, purtarea măşti de 

protecţie, dezinfectarea mâinilor etc. 

 

 

 

                                                                      Director, 

                                                               Cămin Cultural 

                                                                   Voicu Florina 

 

                                                                  


