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Raport de activitate al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt  

pentru anul 2021 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție relativ recentă, fiind înființată în anul 2019 

prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018 și are ca scop “promovarea valorilor 

culturale, artistice, tradiţionale şi contemporane, autohtone şi universale, pe plan comunitar, 

naţional şi internaţional prin intermediul spectacolelor, prin activitatea de instruire, formare și 

educație permanentă, precum și prin iniţierea şi desfăşurarea proiectelor şi programelor cultural-

artistice, în vederea formării, educării și dezvoltării personale”. Raportul anual al instituției este 

realizat de către echipa Centrului, în cadrul legislativ care vizează în mod direct activitatea 

cultural-artistică și de artă la nivelul județului Olt și la nivel național. 

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

Municipiul Slatina este un important centru cultural în care, instituții și entități cultural-artistice 

diverse activează creind o piață locală culturală interesantă. O parte dintre aceste instituții/entități 

se plasează în postură concurențială și sau partenerială în funcție de mai mulți factori și împrejurări 

specific mediului social local, județean în primul rând. 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt rezidă, chiar din denumirea sa, ca fiind cea mai mare 

instituție de gen din județul Olt, după modelul majorității județelor din țară. 

1.     Colaborarea cu instituții, organizații, grupuri informale care se adresează aceleiași 

comunități. 

 În anul 2021 C.J.C.A. Olt a desfășurat o paletă cuprinzătoare de activități și evenimente 

culturale, participând la mediul cultural local, împreună cu următorii parteneri: 

• Biblioteca Județeană Olt “Ion Minulescu” 

• Muzeul Județean Olt 

• Inspectoratul școlar județean Olt 

• Palatul Copiilor “Adrian Băran” 
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• Centrul Cultural “Eugen Ionescu” 

• Liceul “Nicolae Titulescu” Slatina 

• Centrul Cultural “Ileana Constantinescu” Drăgănești 

• Centrul Cultural Municipal “Radu Șerban” Caracal 

• Compartimente Culturale din cadrul Primăriilor din județ 

• Televiziunile: Favorit Tv, Etno Tv 

• În mediul virtual online și Live 

• În presa scrisă, locală 

Evenimentele și activitățile care au implicat C.J.C.A. Olt în proiecte culturale cu entitățile 

enumerate au avut un format diversificat în funcție de participarea uneia sau mai multor secții ale 

Centrului. De exemplu: o participare activă și continuă o reprezintă programul de formare cultural 

artistică continuă, de către secția “Arte și Meșteșuguri” derulând astfel permanent un proiect cu 

diverse primării pe raza cărora funcționează clase de profil. Alte evenimente sunt reprezentate de 

către colaborările punctuale la diverse spectacole organizate conform Calendarului Anual al 

Evenimentelor Culturale (2021) sau zona de cercetare, proiecte, programe cu scop documentar și 

de conservare a tradițiilor locale. Dintr-o altă perspectivă, obiectivă, indusă de condițiile sanitare 

care au decurs din flagelul pandemic, amintim că anul 2021 s-a împărțit pe etape de activitate on-

line și live, provocând nevoia adaptabilității la situații noi, urmare a acestui fapt parteneriatele 

culturale s-au consumat “pe viu” sau virtual.  

Secția “Doina Oltului” a avut în anul 2021 activități atât în plan fizic cât și on-line/live. Orchestra, 

soliștii și dansatorii s-au deplasat în localitățile în care beneficiarii au solicitat (mediul urban și 

rural), aducând odată cu ei și magia spectacolului folkloric (cf. Calendarului manifestărilor 

culturale pentru anul 2021). 
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2. Analia SWOT (analiza mediului intern si extern, puncte tari, puncte slabe, oportunitati, 

amenintari) 

 

Puncte tari (intern) Oportunităţi (extern) 

SECȚIA “ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI”: 

- comunicare on-line 

- apetența cursanților 

- baza materială 

- stabilitate bugetară 

- solicitarea pieței 

- specializarea cadrelor 

- implementarea procedurilor 

SECȚIA “P.P.I.S.C.C.P.C.T.”: 

- comunicare on-line 

- grad ridicat de conceptualizare 

- posibilitatea statistică 

- participarea la monitorizări 

- comunicarea și cooperarea 

- implementarea procedurilor 

 

SECȚIA “ANSAMBLUL FOLCLORIC 

DOINA OLTULUI”: 

- realizarea spectacolelor on-

line/live 

- empatia cu publicul 

- impact vizual, emoțional 

SECȚIA “ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI”: 

- menținerea nivelului de pregătire/ 

instruire 

- participarea la cursuri on-line sau 

live 

- comunicarea multiplă, simultană 

- exersarea inovației, adaptarea 

-  

SECȚIA “P.P.I.S.C.C.P.C.T.”: 

- afirmarea în piața de profil 

- inițierea programe, proiecte, 

cercetare 

- promovarea virtuală a C.J.C.A. Olt 

- actualizarea listei evenimentelor 

 

SECȚIA “ANSAMBLUL FOLCLORIC 

DOINA OLTULUI”: 

- creșterea prestigiului profesional 

- perfecționarea personalului artistic 

- ridicarea calității actului cultural 

- afirmare în piața de profil 
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- participarea la creație/inovație 

- organizarea timpului judicious 

- ridicarea calității 

- promovarea grafică virtuală 

- înoirea repertoriului 

Puncte slabe (intern) 

SECȚIA “ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI”: 

- absenteism 

- formalism 

- dezinteres 

- comunicare defectuoasă 

- inadaptarea tehnologică 

- controlul calității 

 

SECȚIA “P.P.I.S.C.C.P.C.T.”: 

- înțelegerea parțială a mesajului 

cultural 

- comunicare precară 

- rezistența la schimbare 

- cooperare limitată 

- personal insufficient 

- dispariția unor tradiții 

 

SECȚIA “ANSAMBLUL FOLCLORIC 

DOINA OLTULUI”: 

- concurența 

- absenteismul episodic 

Ameninţări (extern) 

SECȚIA “ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI”: 

- lipsa cursanților 

- generarea conflictelor 

- mărirea planului de școlarizare 

- scăderea calității 

 

 

SECȚIA “P.P.I.S.C.C.P.C.T.”: 

- lipsa personalului specializat 

- birocratizarea excesivă 

- generarea de conflicte de muncă 

- introducerea unor evenimente noi 

 

 

 

SECȚIA “ANSAMBLUL FOLCLORIC 

DOINA OLTULUI”: 

- evaluarea personalului 

- reorganizarea 
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- comoditatea, blazarea 

- lipsa perfecționării continue 

- rezistența la schimbare 

- ignoranța și vehemența 

- disciplinarea conform R.O.I., 

R.O.F., fișa postului 

- ocuparea posturilor vacante 

- personal tânăr 

 

 

În continuarea logicii succinte a analizei SWOT nu este neglijabil nici factorul TESA pe care l-aș 

alătura acestei analize, menționând următoarele: 

Puncte tari  Puncte slabe 

- specializări conforme 

- determinare majoră în sarcinile de 

serviciu 

- solititudine la apelul conducerii 

- respectarea fișei postului 

- personal insuficient 

- îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

- randament moderat 

- comunicare parțial defectuoasă 

Oportunități  Riscuri  

- afirmarea și promovarea la locul 

de muncă 

- eliminarea riscului de sancționare 

- promovarea 

- aplicarea procedurilor legale de 

corecție 

- sancționarea 

- pierderea locului de muncă 

 

Apreciind importanța Centrului în sensul scopului pentru care există, în anul 2021 instituția a 

remediat o parte din punctele slabe și riscuri, în contextual legislației curente și a posibilităților 

bugetare. 
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3.     Evoluția imaginii existente și măsuri luate pentru îmbunătățirea acesteia.  

Imaginea Centrului s-a menținut și amplificat în raport cu anul 2020, anul 2021 fiind unul mai 

abordabil activităților culturale, din trei puncta de vedere: 

a) în anul 2021 a contat mult experiența și istoricul acumulat în condițiile sanitare 

arhicunoscute din anul anterior. Punerea la punct a regiei de platou și găsirea soluțiilor 

de promovare adecvate au condus la succesul emisiunilor transmise live sau on-line, 

care s-au bucurat de un număr mare de vizitatori (vezi cap. statistic al beneficiarilor 

reali). 

b) dotările curente și îmbunătățirea bazei materiale a secțiilor dar și a echipei formate în 

jurul transmisiunilor în spațiul virtual, au făcut diferența în sens pozitiv. 

c) perioada “estivală” în care timp de trei luni au fost posibile spectacolele în aer liber, 

cu spectatori, au etalat după caz calitățile celor trei secții ale Centrului dar și ale 

personalului administrativ, financiar contabil și auxiliar. 

Ca și notă generală anul 2021 a fost un an al adaptării și reinventării la condițiile pandemice, în 

care imaginea instituției a beneficiat de oportunitățile oferite de piața culturală, afirmându-se în 

proiectele sau evenimentele în care s-a implicat. 

Pentru atingerea aspectelor mai sus enumerate s-au luat măsuri de : 

• fidelizarea utilizatorilor virtuali prin anunțuri bine exprimate grafic și verbal 

• menținerea interesul publicului prin tipărirea de afișe, amplasate în locuri publice 

autorizate, de largă vizibilitate 

• menținerea la nivel înalt a calității pachetelor cultural-artistice 

• monitorizarea desfășurării manifestărilor culturale și postarea lor pe pagina C.J.C.A. Olt 

• angajarea parteneriatelor cu diverse instituții administrative sau culturale 

• asigurarea transparenței instituționale 

• monitorizarea indicatorilor de performanță și atingerea obiectivelor. 
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4.     Măsuri luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari. 

Cunoaşterea categoriilor de beneficiari ai activității C.J.C.A. Olt presupune permanent un efort de 

observație și analiză la nivelul fiecărei secții. O formă a fost contactul direct cu publicul și reacția 

față de contribuția Centrului la realizarea actului cultural. Din acest punct de vedere nu au existat 

decât aplauze-fapt care reflect interesul și satisfacția beneficiarilor, consumatorilor de artă. 

O formă indirectă a fost întâlnirea cu publicul în spațiul virtual. Aici lucrurile stau mult mai 

complet, alegerea de a viziona un spectacol, expoziție, eveniment cultural, fiind opțională. 

Rezultatul este cuantificat într-un număr mare de vizitatori. În plus vizitatorii noștri au comentat 

și distribuit spectacolele dând dovadă de interes și apreciere. Atât pentru evenimentele cultural 

artistice desfășurate cu public cât și pentru cele virtuale este delegate un raportor care întocmește 

o fișă de eveniment  (standardizată) în care sunt cuprinse date concrete. În aceste fișe se 

consemnează numărul participanților, fapt ce poate reflecta impactul unui eveniment, de exemplu 

numărul la anumite spectacole transmise live este de ordinul zecilor de mii. 

Participarea la evenimente care țin de sfera cercetării, păstrării tradițiilor sau interesul părinților 

pentru înscrierea copiilor lor la discipline artistice din cadrul claselor pe care Centrul le 

gestionează, este o măsură pe care instituția își fundamentează permanent (inclusiv 2021) strategia 

operațională sau pe termen mediu. 

Comunicarea liberă cu consumatorii/spectatorii și partenerii noștri a fost o metodă directă de a 

culege impresii și păreri, care împreună cu celelalte aspect enumerate ne-ai permis cunoașterea și 

stimularea beneficiarilor noștri. 

Promovarea în emisiuni Radio, Tv, afișarea diversă, a fost o măsură de transparență față de public, 

apreciată. 

5.     Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

Prin natura și structura sa, C.J.C.A. Olt a oferit în anul 2021 servicii culturale diversificate, 

exersându-și abilitățile și competențele personalului în diferite forme și momente specific, 

instituționale. 
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Secția “Arte și Meșteșuguri”- caracter didactico/pedagogic, de inițiere, formare vocațională – are 

în esența sa în vedere stimularea și atragerea de tineri cursanți, fără nici un fel de deosebire sau 

discriminare, fapt realizat și în anul 2021 reflectat și în numărul mare de copii înscriși (1296). 

O parte dintre cursanții acestei secții sunt preluați din anul 2019-2020 (disciplinele predate se 

desfășoară între 1-5 ani), iar o altă parte s-a adăugat în anul 2021-de aici putem aprecia faptul că 

pe termen scurt și mediu grupurile țintă ale instituției sunt stimulative, interesante și corect alese.  

Secția “P.P.I.S.C.C.P.C.T.” a avut în continuare grupuri țintă cunoscute, domeniul cercetării 

tradițiilor fiind conservator iar în ceea ce privesc evenimentele de factră literară, artă plastic, teatru 

etc. acestea s-au realizat de bună calitate și într-o măsură mulțumitoare în condițiile date. Grupurile 

țintă au fost formate din toate categoriile de vârstă, sex, profil socio-cultural sau artistic, exprimând 

aviditatea consumatorilor de gen (vezi Anexa 4). 

Secția “Ansamblul Folcloric Doina Oltului” s-a situat în anul 2021 în centrul atenției, activitatea 

sa artistică livrând consumatorilor direct pachetul cultural (artistic) partea de studiu și teorie 

nefiind la vedere publicului beneficiar. Evident etalarea calităților artistice ale celor trei 

compartimente: dansatori, soliști vocali, instrumentiști (orchestră), au atras în continuare un 

public numeros, din toate sferele și categoriile sociale. 

Apetența pentru folclor și tradițional a fost evidențiată în continuare și în anul 2021, pentru 

persoane mature sau vârstnice în mediul rural, dar cu un semnal favorabil, mai ales în mediul 

online / live și în rândul tinerilor. 

Grupurile țintă am putea spune, s-au regrupat și reorientat pozitiv în mediul virtual sau direct în 

această perioadă, fidelizându-se cu prilejul diverselor evenimente culturale, suplinind absența 

normalității anterioare, refulând infibitiv, pozitiv. 

Grupurile vizate (țintă) de către Centru în anul 2021 sunt într-o mișcare mai febrilă și mai puțin 

vizibilă, totuși din reacțiile multiple putând extrage o concluzie și anume că interesul se manifestă 

entropic și excentric, de aceea studierea analitică, statistică a fenomenului (care în anul 2021 nu s-

a putut realiza deplin) reprezintă un instrument foarte important și util. Păstrarea publicului și 

câștigarea unui public/beneficiar nou este prioritară. 



13 
 
 

6. Profilul beneficiarului actual 

Beneficiarul actual a migrat începând cu anul 2020 pe Facebook. Aici abilitatea Instituției C.J.C.A. 

Olt de a se vizibiliza a fost în anul 2021 foarte importantă. 

La Secția Arte și Meșteșuguri, beneficiarii programului de formare vocațională continuă sunt 

cursanți cu vârste cuprinse între 5-50 ani, din mediul rural sau urban, înscriși la clasele de profil în 

număr de 1.400 / 2021. Fiind în mare parte copii / elevi (95%) preiau în mare măsură educația 

familială sau școlară, la care au adăugat opțiunea (recreativ/creative) a cunoașterii / curiozității și 

atracției de divertisment, diversitate, nou și unic în viața lor. Din acest motiv noutatea în abordarea 

unei discipline vocaționale îi face apți de a primi informația teoretică / practică, respective educația 

artistică și formarea morală implicit. 

În anul 2021, cursanții au “evadat” din preocupările repetitive, curente în interesul pentru 

“altceva”, suplinindu-le într-o măsură optimistă așteptările și căutările vârstei, experienței și 

cunoașterii specific tinerilor, adolescenților. 

Beneficiarii seniori, din mediile rural-urbane au avut vizibil dorința revederii cu angajații C.J.C.A. 

Olt, participarea lor într-un număr mare confirmându-le așteptările pe care le-au avut de la noi – 

ei sunt și în viitor partenerii noștri sociali, având ca și caracteristici: exigența, respectul, valoarea, 

calitatea, într-un cuvânt importanța pe care o așteaptă din partea prestatorilor, recte Centrul.  

Beneficiarul actual și-a adaptat opțiunea pentru consumul cultural, artistic -în funcție de gust și 

vârstă- în mediul virtual (tinerii) și/sau prin contractual nemijlocit din cadrul spectacolelor cu 

public. 

Cunoașterea beneficiarului actual este o preocupare care implică instrumente suplimentare, noi 

(statistica on-line).  
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B. EVOLUȚIA PROFESIONALĂ A INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI PRIVIND 

ÎMBUNĂTĂȚIREA  ACESTEIA 

1. Adecvarea activității profesionale a instituției la politicile culturale la nivel național și la 

strategia culturală a autorității 

În anul 2021, activitatea desfășurată de către C.J.C.A. Olt, în măsura posibilităților condiționate 

de restricțiile sanitare, a corespuns politicilor culturale ale autorității C.J. Olt, având ca temei 

Calendarul anual al evenimentelor culturale din Județul Olt/2021, cât și lansarea unor proiecte noi, 

oportunități benefice pentru comunitatea beneficiarilor din Județul Olt. 

Instituția și-a abgradat activitatea la cerințele virtuale dar a fost prezentă și în teritoriu ori de câte 

ori acest lucru a fost posibil. 

Secția Arte și Meșteșuguri a abordat predarea la toate clasele din Județul Olt (61) prin intermediul 

platformei Zoom, whatsapp, creată de către specialiștii Centrului. 

La această secție fiind solicitări pentru înființare de clase noi în diverse localități, s-a hotărât 

implementarea contractelor civile (cod caen 8552) pentru acoperirea solicitărilor, ajungându-se un 

numar de 21 contracte. 

La secția “P.P.I.S.C.C.P.C.T.” s-au suspendat o serie de evenimente culturale care s-au anulat / 

pierdut în pandemie (un număr de 11 acțiuni culturale), dar s-au propus pentru noul calendar un 

număr de șapte evenimente solicitate de către comunitate. 

Personalul la această secție este subdimensionat. În anul 2021 și-a continuat evoluția biblioteca (în 

formare) și pinacoteca din cadrul Secției și Centrului. 

La Secția “Doina Oltului” și personalul TESA, s-a stabilit repartizarea judicioasă a personalului – 

din punct de vedere fizic, pentru respectarea normelor sanitare – orchestra, soliștii și dansatorii 

participând la program conform exigențelor curente. 

În această perioadă au fost suspendate o serie de activități cultural-artistice, s-a pus accentul pe 

repetiții, perfecționare și înnoirea repertoriului, creșterea performanței. 
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Baza materială la Doina Oltului a fost îmbunătățită, constând în aspecte curente dar și în realizarea 

premiselor de sonorizare, emisie și filmare de înaltă rezoluție. 

La toate secțiile s-au realizat dotările minime pentru buna desfășurare a activității.În perioadele de 

restricții, activitățile s-au desfășurat online (la clase) și prin succesiune la celelalte secții; nr. de mp 

permițând prezența fizică la serviciu a tuturor angajaților. 

Instituția a monitorizat  activitatea și a luat măsurile de protecția muncii și sanitare transmise de 

către autoritate în vederea prevenirii infectării virale. 

Centrul a avut în atenție în anul 2021 să colaboreze (indiferent de formă) cât mai mult cu alte 

instituții, în special de același profil (Biblioteca Județeană Olt “Ion Minulescu”,Muzeul Județean 

Olt, Inspectoratul școlar județean Olt,Palatul Copiilor “Adrian Băran”,Centrul Cultural “Eugen 

Ionescu”, Liceul “Nicolae Titulescu” Slatina, Centrul Cultural “Ileana Constantinescu” 

Drăgănești, Centrul Cultural Municipal “Radu Șerban” Caracal, Compartimente Culturale din 

cadrul Primăriilor din județ, Televiziunile: Favorit Tv, Etno Tv, În mediul virtual online și Live, 

În presa scrisă, locală). 

2. Orientarea activității profesionale către beneficiari.  

În condițiile “imobilizării” sociale parțiale / totale, din cauza pandemiei, orientarea activității 

instituției a avut două direcții: 

a) Întâlnirea virtuală în zona timpului liber / domestic al beneficiarilor(după orele 17:00) 

b) Întâlnirea directă în cadrul evenimentelor care au permis acest lucru. 

La secția Arte și Meșteșuguri, beneficiarii s-au bucurat de participarea și obținerea de premii, 

diplome (național / internațional) acest aspect probând profesionalismul formatorilor, buna lor 

orientare și performanța realizată –beneficiari sunt: copiii, familiile acestor copii și publicul. 

Orientarea activității beneficiarilor a avut ca structură Calendarul evenimentelor culturale anuale 

– 2021, dar și evenimente culturale noi aceste evenimente fiind perene, bazându-se pe continuitate 

în mentalul comunităților (zilele Mihai Eminescu, Ziua Micii Uniri, Ziua Femeii, etc.).  
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Mjloacele artistice de exprimare profesională mixate cu talentul artistic al cursanților (profesioniști 

în devenire) au condus în 2021 la orientarea pe gustul publicului, beneficiind de formule noi de 

impact cultural, visual și promovare inovativă. 

Orientarea activității în direcția publicului / beneficiarului este, de fapt, cuprinsă în scopul 

Centrului încă de la înființarea sa și va continua în această direcție și în viitor. 

3.     Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse. 

În anul 2021, direcțiile principale de acțiune au fost următoarele: 

• Ridicarea calității actului artistic, formativ, cultural, de cercetare și informal. 

În acest sens la nivelul instituției s-au luat măsuri și s-au comunicat dispoziții legale privind 

sarcinile de serviciu din C.M., fișa postului, Codul Etic, precum și prevederi și hotărâri ale M.C. 

sau C.J. Olt. 

Controlul calității și implementarea standardelor ocupaționale, procedurile pe secții, 

compartimente sau birouri, au fost dezbătute și s-au aplicat. Fișele posturilor au fost actualizate și 

s-au adoptat în funcție de situațiile specifice. 

Secțiile Centrului și-au organizat activitatea în conformitate cu managementul calității și funcție 

de randamentul realizat, responsabilitate care a revenit fiecărui în parte. S-au generalizat 

procedurile Registrului de evidență electronică al evenimentelor culturale anuale (2021); s-au 

depus dosarele cu partituri și texte la repertoriile anuale ale stagiunii, dar și la zilele tematice. 

S-a întrebuințat monitorizarea, raportarea și analiza evenimentelor, precum și arhivarea în istoricul 

instituției a cercetărilor realizate la Centru. 

• Înființarea și ocuparea unor posturi 

Înființarea unor posturi a survenit ca și cerere din partea unor primari ca efect al emulației pe care 

comunitățile îl trăiesc în așteptările spectaculare, în care fie au copiii implicație, fie sunt admiratori 

/ amatori de act artistic. În acest sens s-a analizat cu celeritate: ordinea depunerii cronologice a 
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cererilor, unicitatea clasei solicitate, situația financiară a C.J.C.A. Olt, oportunitatea înființării 

(studiu de caz) și angajamentul partenerial al Primăriei respective. 

S-au ocupat prin concurs posturi vacante la compartimentul Financiar-Contabil (achiziții), cât și 

la dansatori și auxiliar, dar pe parcurs s-au și vacantat patru posturi de dansatori, trei la orchestră 

și unul la auxiliar. 

Din lipsă de personal la secția “P.P.I.S.C.C.P.C.T.” și la Biroul Juridic, s-a utilizat mobilitatea 

personalului competent pentru acoperirea circuitului funcțional curent al Centrului, în limitele 

contractuale legale (cu atribuții noi în fișa postului - anexe). 

• Asigurarea bazei materiale minimale 

Fiind un an cu un buget auster, Centrul a întreprins acțiuni moderate, dar necesare în direcția 

asigurării bazei materiale, constând în: 

- Achiziționarea de tehnologie I.T. 

- Componente sisteme sonorizare / redare și filmare 

- Mobilier strict necesar 

- Sistem de securizare a instituției 

- Sistem de monitorizare bază materială 

- Materiale consumabile și instrumente muzicale, pictură, sisteme de redare C.D., saltele, 

sau pentru meșteșugurile tradiționale (cojocărie). 

• Coeziunea comunicațională a personalului 

În acest sens, în 2021 s-a realizat o mai bună comunicare între salariați (au existat și excepții), fapt 

decurs din înțelegerea sensului noii instituții rezultată prin unificarea a trei instituții anterioare cu 

personalul aferent. 

Coeziunea Comunicațională realizată de către majoritatea salariaților a condus la un climat mai 

adecvat unei instituții de Cultură și implicit la rezolvarea conflictelor inerente pe căi amiabile. 

• Respectarea normelor de securitate și a restricțiilor sanitare 
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În anul 2021, inspectorul specializat din cadrul Centrului a realizat informarea și implementarea 

în timp real a restricțiilor sanitare anti-covid. 

Normele de protecție P.S.I. și protecția muncii, analizele medicale obligatorii, medicina muncii; 

S-au aplicat și s-au întocmit documentele necesare care se află la inspectorul de specialitate. 

S-a monitorizat respectarea acordării sporului pentru salariații încadrați cu grupă specială 

(suflători, dansatori), în scopul corectitudinii și salarizării legale a beneficiarilor. 

• Îndeplinirea scopului și obiectivelor Instituției – C.J.C.A. Olt 

Barometrul evoluției unei entități culturale este reflectat clar în atingerea scopului și a obiectivelor. 

Acest deziderat este dependent de bugetul alocat, resursa umană și management. 

În anul 2021, bugetul a fost serios diminuat, ca urmare a unor evenimente suspendate sau anulate. 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt și-a adaptat strategia abordării evenimentelor în format 

virtual, fapt ce s-a încadrat în exigențele financiare, îndeplinându-și angajamentele culturale 

asumate și implicit obiectivele instituției. 

• Recuperarea creanțelor C.J.C.A. Olt și asigurarea încasărilor angajate în proiectul 

de Buget 2021  

În anul 2021, C.J.C.A. Olt a urmărit recuperarea datoriilor financiare, reprezentând servicii 

prestate în anii anteriori. În acest sens, a transmis oficial debitorilor adrese cu sumele datorate, a 

delegat doi reprezentanți ai instituției care au obținut angajamente financiare și în final s-a 

recuperat suma de 139.266 lei, reprezentând 75% din total. 

- Menținerea și dezvoltarea parteneriatelor cu instituții culturale și identificarea 

cererii și a ofertei. 

Centrul și-a continuat parteneriatele cu alte instituții de cultură : Biblioteca Județeană Olt, Palatul 

Copiilor “Adrian Băran”, Centrul Cultural “Eugen Ionescu”, Inspectoratul de Jandarmi Olt, Școala 

“Eugen Ionescu”, cu care a organizat activități în format virtual sau fizic. S-au diminuat în mod 

obiectiv parteneriatele tradiționale cu o serie de primării care au solictat reprogramarea unor 
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evenimente locale desfășurate cu instituția C.J.C.A. Olt (zilele unor comune, fiii satului, hora 

satului, atelierele de teatru). S-au menținut clasele la nivelul județului, numărul lor crescând chiar, 

iar predarea materiei s-a realizat în formatul: fizic, on-line sau mixt după forma și normele care s-

au aplicat în școlile din învățământul formal, de stat. 

 

C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA  INSTITUŢIEI ȘI PROPUNERI DE 

RESTRUCTURARE ŞI/SAU DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA 

FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 

1.     Măsuri de organizare internă. 

Centrul Județean de Cultură și Artă Olt funcționează în baza hotărârii nr. 183/25.10.2018 a 

Consiliului Județean Olt, are personalitate juridică și se bucură de toate drepturile și obligațiile 

legale ce o vizează. 

Secțiile, Serviciile și Birourile care o alcătuiesc au realizat activitatea specifică, cooperând pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite. A continuat conlucrarea cu Consiliul Administrativ și Consiliul 

Artistic, supunerea spre aprobare a unor procedure noi (selecția prestatorilor de servicii didactice 

la Secția “Arte și Meșteșuguri”), dezbatera proiectului de buget anual, aprobarea și scoaterea la 

concurs a unor posturi vacante, înființarea de noi posturi, angajarea unor evenimente/spectacole 

noi. 

În anul 2021 s-au emis un număr de 147 decizii referitoare la : 

- contractele de muncă ale salariaților 

- stabilirea drepturilor salariale (promovări, angajări) 

- aprobarea planului de măsuri P.S.I. și a persoanei competente desemnate 

- constituirea unor comisii de concurs, promovare, disciplină, constatare, iventariere, 

casare, recepție (vezi Raport Resurse Umane-anexa 1) 

- asigurarea serviciilor de pază și Securitate a Centrului, a imobilelor din folosință 
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- respectarea și aplicarea normelor sanitare, anti Covid 19 

2.     Propuneri privind modificarea reglementărilor interne. 

Pe parcursul anului 2021 s-au aplicat reglementările din cuprinsul R.O.F., R.O.I., Codul Etic, 

Registrul Electronic al Evenimentelor Culturale. La acestea s-au adăugat procedurile și 

standardele actualizate pentru fiecare compartiment al Centrului (juridic, economic-financiar, 

resurse umane, achiziții). 

În acest sens șefii de servicii au realizat abgradarea procedurilor și implementarea conceptuală a 

standardelor în circuitul instituției. 

La propunerea Consiliului Administrativ s-a elaborat o procedură adecvată exigențelor și 

competențelor prestatorilor de servicii didactico-pedagogice la secția “Arte și Meșteșuguri” a 

Centrului. Urmarea acestei proceduri, pe baza analizei comisiei de selecție, s-au încheiat 

contractele a șapte prestatori specializați (cod CAEN 8552). 

3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere. 

În anul 2021 s-au întrunit de 8 ori Consiliul Administrativ și de 4 ori Consiliul Artistic. 

Ca și teme, amintim: 

- prezentarea spre aprobare a proiectului de buget pentru anul 2021 

- calendarul manifestărilor culturale pentru anul 2021 (vezi Anexa 5) 

- înființarea sau scoaterea la concurs a unor posturi noi sau vacante 

- introducerea în calendarul anual al Centrului a unor proiecte noi (Proiect de hotărâre al C.J. 

Olt) 

- măsurile de îmbunătățire a bazei materiale a Centrului. 

4.     Dinamica și evoluția resurselor umane ale instituției (fluctuație, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancționare). 

La începutul anului 2021 (ianuarie) a avut loc evaluarea performanțelor profesionale ale 

angajaților Centrului, în funcție de următoarele criterii: 
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1. pentru persoanele care ocupă funcţii contractuale de conducere: 

- Capacitatea de a organiza 

- Capacitatea de a conduce 

- Capacitatea de coordonare 

- Capacitatea de control 

- Competența decizională 

- Capacitatea de a delega 

- Capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului 

- Abilitățile de mediere și negociere 

- Capacitatea de implementare 

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele 

- Capacitatea de asumare a responsabilităților 

- Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite 

- Creativitate şi spirit de iniţiativă 

- Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru 

- Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate 

- Integritatea morală şi etică profesională 

 

 

2. pentru persoanele care ocupă funcții contractuale de execuție: 

- Capacitatea de implementare 

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele 

- Capacitatea de asumare a responsabilităţilor 

- Capacitatea de autoperfecţionare şi de valorificare a experienţei dobândite 

- Creativitate şi spirit de iniţiativă 

- Capacitatea de planificare şi organizare a timpului de lucru 

- Capacitatea de a lucra independent 

- Capacitatea de a lucra în echipă 

- Capacitatea de gestionare eficientă a resurselor alocate 

- Integritatea morală şi etică profesională. 



22 
 
 

 

S-au acordat calificative:   Foarte Bine - 152 

      Bine   - 8 

      Suficient - 0 

 

S-au organizat un număr de 5 concursuri de ocupare a unor posturi, respectiv: 

- Manipulant decor  - 1 post 

- Conducător auto  - 1 post 

- Referent de specialitate - 1 post 

- Consultant artistic  - 1 post 

- Expert   - 1 post 

- Contracte civile  - 7 posturi 

Au promovat în grad/treaptă profesională un număr de 15 salariați. 

Cursurile de perfecționare anuală nu s-au organizat în acest an din motive de securitate sanitară. 

Pe parcursul anului 2021 s-au aplicat un număr de 8 sancțiuni, instrumentate de către comisiile de 

disciplină (Vezi Anexa 1). 

5.     Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, 

îmbunătățiri/refunctionalizari ale spațiilor. 

Patrimoniul instituției este compus din: mijloace fixe/mobile,  

. Sediul administrativ al Centrului funcționează în imobilul din strada Lipscani, nr.33,Slatina. 

Jud.Olt, fiind compus din: 

Subsol: 

- Vestiare pentru personalul artistic 
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Parter: 

- 8 încăperi (sală repetiție Compartiment Soliști Vocali și Compartiment Instrumentiști, 

sală repetiție Compartiment Dansatori, birou Șef Secție și coregraf, birou referent 

artistic, o sălă depozitare sistem sunet,1 birou administrator, 1 magazie/garderobă)  

- 2 grupuri sanitare 

- Cameră centrală termică 

- Holuri acces intrare față, intrare spate. 

 

 Etaj: 

- 12 încăperi (birou manager, 2 birouri secretariat,  o sală așteptare, 2 birouri secția 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 2 birouri achiziții și contabilitate, 1 birou șef serviciu, 1 birou 

juridic, 2 birouri resurse umane)  

- 3 grupuri sanitare 

- Holuri acces etaj 

- O magazie. 

 

DESCRIERE IMOBIL – SECȚIA PROGRAME, PROIECTE, IMPRESARIAT, 

SPECTACOLE, CERCETARE, CONSERVARE ȘI PROMOVAREA CULTURII 

TRADIȚIONALE a CJCA OLT 

 

 În anul 2021 personalul P.P.I.S.C.C.P.C.T este comasat în imobilul din strada Mânăstirii 

nr.1A, beneficiind de confort sporit ca și celelalte secții. 

Punctul din strada Mânăstirii, nr.1A, a fost igieizat și amenajat conform pentru pinacotecă, 

bibliotecă, sală de studiu/creație și două magazii pentru costume populare (subsol). 

INDICATORI TEHNICI: 

 Regim de înălțime: S+P+2 

 Suprafața utilă E1: 170,10 mp 
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 Suprafața utilă Subsol: 90,40 mp 

 Suprafața utilă Totală: 260,50 mp 

Subsol:  

- 2 magazii/spații depozitare 

 - Hol acces 

Etaj:  

- Birou Șef Secție 

- 6 Birouri 

- 1 sală de conferințe 

- 1 sală protocol 

- 4 spații depozitare 

- 2 grupuri sanitare 

- Holuri acces 

 

DESCRIERE IMOBIL – SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI a CJCA OLT 

Clădire Birouri (Corp A) (P+2) – Strada Centura Basarabilor, nr. 8, Slatina, Olt  

INDICATORI TEHNICI: 

 Regim de înălțime: S+P+2 

 Suprafața utilă E2: 463,00 mpEtaj 2:   

- 7 săli – clase predare-studiu instrumente populare, chitară, percuție, orgă electronică, 

canto, dans popular, dans modern, balet, canto, teatru, 

- 1 Birou Șef Secție, 

- Birouri secretariat, 

- 1 cameră arhivă, 

- 2 grupuri sanitare, 

- Holuri acces, 
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- Balcon. 

Mijloacele mobile: autoturismul marca Dacia Logan MCV și remorcă tractabila, autoturismul 

marca Skoda Octavia, autocar MAN, microbuz IVECO, autoutiltară FORD TRANSIT și Dacia 

Duster, înmatriculate  pe Centrul Județean de Cultură și Artă Olt . Obiectele de inventar sunt 

cuprinse în listele de inventar actualizate anual (instrumente muzicale, sistem de sonorizare, 

recipiente P.S.I. aparatură I.T., componente compatibile studio audio video profesional: 

monitoare, mixer digital, microfoane, boxe ). 

Îmbunătățirea bazei materiale constă în achiziționarea necesarului solicitat de către cadrele 

formatoare pentru uzul didactic curent sau pe termen mediu în predarea disciplinelor ce necesită 

dotări, dar și monitorizarea modului de folosință. 

Arhiva Centrului Județean de Cultură și Artă Olt a fost partial reorganizată și actualizată după 

standarde existente aflate în circulație. 

Secția Ansamblul Folcloric “ Doina Oltului”  dispune de sistem de sonorizare care este utilizat de 

către doi angajați specializați ( maestru sunet – lumini) pentru activitățile specifice Sectiei 

Ansamblul Folcloric “ Doina Oltului”.   

Sistemul de sonorizare din dotarea Secției Arte și Meșteșuguri este exploatat de către un angajat 

specializat (operator sunet) pentru activitățile specific secției. 

6.     Măsuri luate în urmă controalelor, verificării/auditării din partea autorității sau a altor 

organisme de control în perioada raportată. 

În luna Septembrie, Centrul a fost supus unui control, reprezentat de către Corpul de Audit al 

Autorității, cu tema: SCIM. 

În urma controlului s-au formulat recomandări, dar nu s-au găsit abateri privind conflictul de 

interese, pantuflajul etc. 

Tot în anul 2021, la C.J.C.A. Olt s-a efectuat de către Auditul C.J. Olt, o acțiune de control în 

luna septembrie, octombrie și noiembrie, cu tema : control de fond periodic. 
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În urma acțiunilor de verificare și control a activității s-a întocmit un raport în care s-au prevăzut 

sarcini de serviciu pentru mai multe servicii și birouri (vezi planurile de implementare ale 

Auditului), dar nu s-au constatat abateri sau lipsuri notabile. 

În luna noiembrie s-a realizat o misiune de control de către Auditul C.J. Olt, cu tema: 

implementarea procedurilor. 

În urma controlului s-au făcut recomandări de actualizare a procedurilor specificate. 

Toate deficiențele constatate s-au remediat sau sunt în curs de remediere, fiind desemnate 

persoane responsabile și competente. 

 

D.EVOLUȚIA SITUAȚIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUȚIEI. 

1.     Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul 

contabil al perioadei raportate. 

Nr. 

Crt. 

Categorii  2021 

Inițialt 

(lei) 

Definitiv 

(lei) 

Plăți efctuate 

(lei) 

I Total venituri 

(totalitatea resurselor 

atrase) 

10.810.00

0 

10.810.000 10.357.637,8

1 

1 Venituri proprii 200.000 200.000 171.640 

2 Subventii /alocatii din 

care: 

12.490.00

0 

11.385.000 10.306.150 

2.1 -Subventii secțiunea 

functionare 

            Din care: 

10.610.00

0 

10.610.000 11.353.910,7

9 

 - Cheltuieli de personal  9.054.000 9.054.000 8.653.485,00 
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- Cheltuieli cu bunuri și 

servicii 

1.816.000 1.816.000 1.765.358,93 

Sume aferente persoanelor 

cu handicap neîncadrate 

79.000 79.000 78.060,00 

2.2 - Subvenții sectiunea 

dzvoltare 

0 0 

 

0 

3 Plăți efectuate  in anii 

precedent și recuperate în 

anul curent 

  -139.266,12 

 

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 

 

Centru Județean de Cultură și Artă Olt, este instituție publică, finanțată din bugetul local,   

înființată în baza Hotărârii Consiliului Județean Olt nr. 183/25-10-2018. 

Pentru anul  2021 bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit în baza planului de 

achiziții, a cheltuielilor de personal, bunuri și servicii, ținându-se cont de nevoile și specificul 

activității instituției. 

Din  analiza execuției bugetare pană la data de 31 decembrie 2021, s-a constatat că față de 

creditele bugetare trimestriale în sumă de 10.810.000 lei , plațile efectuate sunt în sumă de 

10.496.903,93.lei. 

 

 La TITLUL I “Cheltuieli de personal”:  din creditele bugetare trimestriale în sumă de  

9.054.000 lei s-a plătit suma de  8.653.485  lei  pentru  achitarea drepturilor de personal la angajații 

instituției și contributiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și fondurilor special. 

 

 La TITLUL II “Bunuri și servicii” din creditele bugetare trimestriale în sumă de  1.816.000 

lei , plățile efectuate sunt în sumă de 1.765.358,93 lei , sumă ce reprezintă contravaloare 

urmataorelor: 

- Utilități: incalzit, iluminat, apă, canal, salubritate,  

- Piese schimb,auto, asigurări auto,  
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- Poștă, telecomunicații,  

- Alte materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional precum si bunuri de intreținere 

si  funcționare,  

- Obiecte de inventar 

- Carți, pubicații și materiale documentare,  

- Alte cheltuiel necesare insituției, 

- Acțiuni culturale. 

 

La TITLUL XI “ Alte cheltuieli – sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate” din creditele bugetare trimestriale în sumă de  79.000 lei , plățile efectuate sunt în 

sumă de 78.060 lei. 

 

2.     Evoluția valorii indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanță ale instituției: 

 

Nr.Crt Indicatori de performanta 2021 

1 Cheltuieli pe beneficiar 41,98 

2 Fonduri nerambursabile atrase - 

3 Numar de activitati educationale 45 

4 Numar de aparitii media(fara communicate 

scrise) 

50 

5 Numar de beneficiari neplatitori 250.000 

6 Numar de beneficiari platitori 950 

7 Numar de expozitii/numar de reprezentatii 91 

8 Numar de proiecte/actiuni culturale 0 

9 Venituri proprii din activitatea de baza 171.640 

10 Venituri proprii din alte activitati - 
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E.     SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU 

ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE 

MANAGEMENT. 

1 Viziune 

Obiective:  

- Diversitate și adaptabilitate 

Acest obiectiv al Centrului a decurs din diversitatea secțiilor specializate ca scop și activitate și 

din nevoia de menținere pe piața culturală. Astfel, Centrul și-a întrebuințat calitățile personalului 

calificat pentru a realiza apariții cât mai pretențioase în spațiul virtual, etalând valori și competențe 

apreciabile. 

- Capacitatea de intervenție în piața culturală locală / națională 

 

Prin întreaga activitate, Centrul și-a propus în anul 2021 să se manifeste oportun în ceea ce a 

reprezentat așteptarea publicului, beneficiarului (programe tematice conforme unor evenimente: 

24 ianuarie, 8 Martie, 1 iunie, 1 decembrie etc.). 

Modalitatea abordării și varietatea programelor artistice (planurilor de spectacol) au adus plus 

valoare și noutate din partea Centrului, atrăgând din partea consumatorilor apreciere și respect 

pentru actul cultural. 

- Frecventabilitatea activităților Centrului 

Anul 2021 a fost un an cu frecvență fluctuantă la propriu, dar și la figurat, fapt ușor observabil. 

Urmare acestui fapt, secțiile și-au intensificat activitatea, punând accentul pe informare, repetiție 

și calitate, coordonate care le-au permis să fie vizibile și frecventabile (1.400) de cursanți – vezi 

Anexa 3), 250.000 vizitatori online, participanți la expoziții, spectacole. 

2. Misiune 

Este cea mai cuprinzătoare caracteristică, cuprinzând: scop, viziune, obiective și mijloace. 

Misiunea Centrului a fost și rămâne una complexă, de:  

•  Formator vocațional (Secția A.M.) 

• Proiecte, cercetare și conservare a tradițiilor, obiceiurilor culturale (Secția 

P.P.I.S.C.C.P.C.T.) 
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• Artă a spectacolului (Doina Oltului) 

• Factor de coeziune și reprezentare la nivel Cultural, Județean și Național 

Mijloacele sunt reprezentate de: 

• Finanțare 

• Resurse umane competente (specializate) 

• Baza materială 

• Management  

• Cadru socio-cultural 

În anul 2021, Instituția a supraviețuit în condiții onorabile, achitându-se de obligațiile culturale 

asumate prin însăși scopul ei. 

3.Obiective (generale și specifice) 

Obiective generale: 

• Dezvoltarea Centrului din punct de vedere cultural, calitativ și material; 

• Consolidarea corpului profesional la toate secțiile; 

• Valorificarea serviciilor Centrului și consensul comunitar (parteneriate, 

spectacole, evenimente socio-culturale); 

• Dezvoltarea logistică (parc auto, video / sonorizare, I.T., birotică, instrumente 

muzicale); 

Obiective strategice: 

a. Protejarea și tezaurizarea valorilor perene tradiționale; 

b. Stimularea creativității, inovației și talentului în artă; 

c. Dezvoltarea schimburilor culturale / intercomunitare. 

d. Educația culturală a tinerilor; 

e. Oferirea de servicii culturale autentice; 

f. Construirea tipurilor de public cultural (de nișă); 

g. Obținerea și menținerea supremației culturale la nivel Județean; 

h. Promovarea tezaurului viu la nivel național. 



31 
 
 

4. Strategia culturală, pentru anul 2021 

În anul 2021, strategia culturală inițială s-a modificat din motive sanitare. S-au reprogramat sau 

amânat anumite evenimente / proiecte culturale, modificând astfel și coordonatele strategice ale 

Centrului. 

Strategia culturală a transpus actul artistic în spațiul virtual (online, live, pe platforme Zoom, 

Whatsapp etc.). S-a accentuat impactul grafic, virtual și fidelitatea acustică în cazul 

spectacolelor, fapt care a fost apreciat de către publicul consumator / beneficiar de cultură. 

Perfecționarea programelor funcționale (în domeniul formării educaționale permanente), a fost 

foarte bună, stimulând fluxul de cursanți, participanți la diverse proiecte, manifestări culturale. 

Atragerea tinerilor specializați, întinerirea unor compartimente spectaculare (dansatori, 

orchestră). 

Cooperarea cu absolvenți merituoși ai Centrului, în cazul unor spectacole, promovând realitatea 

continuității valorice a generațiilor din cultura locală. 

Regizarea spectacolelor cu conținut atipic, dar adecvat temei (colaj de colinde religioase). 

Prospectarea statistică a pieței culturale și elaborarea strategiei în curs și pentru anul 2021, 

5. Strategia și planul de marketing. 

Strategia financiară practic, care include și marketing-ul , a urmărit în anul 2021 ca Centrul să 

achiziționeze cât mai convenabil (buget diminuat) în favoarea sa, să și vândă (marketeze) cât mai 

mult act artistic și cultural, aducător de încasări. 

În acest sens, taxele și tarifele s-au menținut la nivelul anului 2019, în plus s-au recuperat 

restanțe de la unii răuplatnici, în valoare de 12.000 lei (75% din total). 

La baza marketing-ului a stat promovarea Centrului în spațiul comunitar. În acest sens s-au 

postat pe pagina www.artasiculturaolt.ro a Centrului un număr de 70 de evenimente realizate în 

anul 2021. 

S-au tipărit afișe, calendare, diplome, bannere, mapre, regulamente, protocoale și parteneriate. 

http://www.artasiculturaolt.ro/
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F. Previzionarea evoluției economico – financiare a instituției,  a resurselor financiare 

ce au fost alocate de către autoritate, precum și veniturile instituției  

1. proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada raportată 

 

Nr. 

crt. 

Categorii 2021 

(1) (2) (3) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL VENITURI, din care 

 

1.a. veniturii proprii, din care 

 

1.a.1. venituri din activitatea de 

bază 

 

1.a.2 surse atrase 

 

1.a.3 alte venituri 

 

1.b. subvenții/alocații 

 

1.c. alte venituri 

           10.477.790 

 

               171.640 

 

 171.640 

 

 

 

 

 

  10.306.150 

2 TOTAL CHELTUIELI, din care 

2.a. Cheltuieli de personal, din 

care 

 

2.a.1. Cheltuieli cu salariile 

 

2.a.2 Alte cheltuieli de personal 

 

 

 

2.b. Cheltuieli cu bunurile și 

servicii, din care 

 

2.b.1 Cheltuieli pentru proiecte 

 

2.b.2. Cheltuieli cu 

colaboratorii 

 

2.b.3 Cheltuieli pentru reparații 

curente 

 

10.496.903,93 

 

           8.731.545,00 

 

 

         8.653.485,00           

 

78.060,00 

 

 

 

           1.765.358,93 

 

 

0 

 

464.743,16 

 

 

             10.000,00 
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2.b.4. Cheltuieli de întreținere 

 

2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri 

și servicii 

 

2.c.Cheltuieli de capital 

 

655.936,81 

 

634.678,96 

 

 

0 

 

 

2.numărul  beneficiarilor pentru perioada raportată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Număr de beneficiari estimat 2021 

 

2.1. La sediu 10.000 

2.2. În afara sediului(inclusiv online) 240.000 

 TOTAL 250.000 
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Anexa 1  

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

BIROUL RESURSE UMANE  

Având în vedere adresa Consiliului Județean Olt nr. 13149/15.12.2021, înregistrată la Centrul 

Județean de Cultură și Artă Olt sub nr. 3996/15.12.2021  prin care a fost solicitat Raportul anual de 

activitate pe anul 2021, BIROUL RESURSE UMANE din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt aduce la cunoștința conducerii instituției activitatea pe anul 2021. 

În anul 2021 Biroul Resurse Umane a avut ca principal scop realizarea unei activităţi de calitate. 

Astfel s-au îndeplinit obiective ce au vizat gestionarea resurselor umane la nivel de instituție, 

obiective care au presupus o activitate intensă și care au necesitat angrenarea tuturor forțelor de 

natură umană din cadrul Biroului Resurse Umane în desfășurarea activităților specifice. 

În perioada la care facem referire Biroul Resurse Umane a organizat activitatea pentru: 

- întocmirea documentației referitoare la promovare și salarizare pentru personalul din 

cadrul Centrului care a îndeplinit condițiile, conform legislației în vigoare; 

- întocmirea documentației pentru transformare posturi în Statul de Funcții al instituției 

pentru personalul promovat în grade și trepte profesionale imediat superioare; 

- întocmirea fișelor de post aferente fiecărei funcție în parte pentru personalul promovat;  

- întocmirea deciziilor și a actelor adiționale la contractele individuale de muncă; 

- întocmirea statelor lunare de personal; 

- întocmirea pontajului lunar în baza analizei condicii de prezență și a cererilor de 

concediu de odihnă sau altele; 

- întocmirea, actualizarea și ținerea evidenței pentru dosarele personale; 

- întocmirea, completarea și actualizarea Registrului Electronic de Evidență a Salariaților; 

- ținerea evidenței concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a zilelor plătite și a altor 

concedii; 

- întocmirea situațiilor referitoare la vechimea în muncă, în specialitate, grad/treaptă 

profesional/profesională; 

- întocmirea de adeverințe pentru personalul instituției; 
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- întocmirea de propuneri modificare și actualizare stat de funcții spre analiză în Consiliul 

Administrativ; 

- întocmirea de propuneri transformare clase și discipline de predare pentru Secția Arte și 

Meșteșuguri; 

- înființare clase pentru Secția Arte și Meșteșuguri 

- întocmirea de rapoarte cu privire la modificarea statului de funcții, Planului de 

Școlarizare pentru Secția Arte și Meșteșuguri a instituției 

- întocmirea fișelor de evaluare anuală a personalului. 

În anul 2021 au fost întocmite 147 de decizii ale managerului (directorul general) cu privire la 

evaluare personal, promovare personal, numire în funcție, modificare gradație vechime, majorări 

salariale, sancțiuni disciplinare, radieri sancțiuni disciplinare, suspendari contracte individuale de 

muncă,  încetări contracte individuale de muncă, încetare exercitare funcție, componență 

Comisie Monitorizare SCIM, aprobare grafic examene Secția Arte și Meșteșuguri, actualizare 

Cod Etic etc. 

• Au fost organizate 5 concursuri de recrutare personal contractual după cum 

urmează: 

- consultant artistic, grad profesional IA, nivel studii S, la comparimentul Programe, 

Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii 

Tradiționale, pozitia 126 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- manipulant decor, treaptă profesională I, fără nivel studii, la Compartimentul Tehnic și 

de Scenă al Secției Ansamblu Folcloric “Doina Oltului”, poziția 124 în Statul de Funcții al 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare; 

- șofer, treaptă profesională I, nivel studii M/G,la Personal Auxiliar din cadrul Serviciului 

Buget, Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice și Administrativ, poziția nr. 147 în Statul 

de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare; 
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- referent de specialitate, grad profesional debutant, nivel studii S, în cadrul Serviciului 

Buget, Financiar-Contabilitate, Achiziții publice ți Administrativ( poziția nr. 138 în Statul 

de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare;  

- expert, grad profesional debutant, nivel studii S, în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri, 

Compartimentul Muzică, poziția nr.13 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare 

• Au fost organizate 15 examene de promovare în treaptă/grad 

profesional/profesională imediat superioară/superior celei/celui deținute/deținut: 

- instructor, treaptă profesională III, nivel studii medii din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt , Secția Arte și Meșteșuguri, Compartimentul Arte Vizuale ( poziția 

nr.28 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în 

instructor, treaptă profesională II, nivel studii medii; 

- solist vocal, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “ Doina Oltului”, Compartimentul Soliști Vocali 

(poziția nr.64 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și completările 

ulterioare) în - solist vocal, grad profesional I, nivel studii S; 

- solist instrumentist, treaptă profesională III, fără nivel de studii din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, 

Compartimentul Instrumentiști (poziția nr.81 în Statul de Funcții al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare) în - solist instrumentist, treaptă profesională II, fără 

nivel de studii; 

- solist instrumentist, treaptă profesională III, fără nivel de studii din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, 

Compartimentul Instrumentiști (poziția nr.82 în Statul de Funcții al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu 
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modificările și completările ulterioare) în - solist instrumentist, treaptă profesională II, fără 

nivel de studii; 

- solist instrumentist, treaptă profesională III, fără nivel de studii din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, 

Compartimentul Instrumentiști (poziția nr.83 în Statul de Funcții al Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare) în - solist instrumentist, treaptă profesională II, fără 

nivel de studii; 

-  instrumentist, treaptă profesională III, fără nivel de studii din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, Compartimentul 

Instrumentiști (poziția nr.87 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă 

Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și 

completările ulterioare) în -  instrumentist, treaptă profesională II, fără nivel de studii; 

- dansator, treaptă profesională II, fără nivel de studii din cadrul Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, Secția Ansamblul Folcloric “Doina Oltului”, Compartimentul 

Coregrafie(poziția nr.108 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și 

completările ulterioare) in - dansator, treaptă profesională I, fără nivel de studii; 

- referent de specialitate, grad profesional III, nivel studii superioare din cadrul Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt , Biroul Resurse Umane (poziția nr.159 în Statul de Funcții 

al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Olt nr. 183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare) în -referent de 

specialitate, grad profesional II,  nivel studii superioare. 

- expert, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Secției Arte și Meșteșuguri - 

Compartimentul Muzică poziția nr.15 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare în expert, grad profesional I, nivel studii S 

- instructor, treaptă profesională III, nivel studii M din cadrul Secției Arte și Meșteșuguri - 

Compartimentul Muzică poziția nr.16 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 
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și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare în instructor, treaptă profesională II, nivel studii M 

- instructor, treaptă profesională III, nivel studii M din cadrul Secției Arte și Meșteșuguri - 

Compartimentul Muzică poziția nr.17 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare în instructor, treaptă profesională II, nivel studii M 

- expert, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Secției Arte și Meșteșuguri - 

Compartimentul Actorie și Coregrafie poziția nr.35 în Statul de Funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare în expert, grad profesional I, 

nivel studii S 

- operator sunet, grad profesional II, nivel studii S din cadrul Secției Arte și Meșteșuguri - 

Compartimentul Tehnic poziția nr.53 în Statul de Funcții al Centrului Județean de Cultură 

și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018, cu 

modificările și completările ulterioare în operator sunet, grad profesional I, nivel studii S 

- solist vocal, grad profesional I, nivel studii S din cadrul Secția Ansamblul Folcloric “ Doina 

Oltului” - Compartimentul Soliști Vocali poziția nr.61 în Statul de Funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare în solist vocal, grad 

profesional IA, nivel studii S 

- solist vocal, grad profesional I, nivel studii S din cadrul Secția Ansamblul Folcloric “ Doina 

Oltului” - Compartimentul Soliști Vocali poziția nr.62 în Statul de Funcții al Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt 

nr.183/25.10.2018, cu modificările și completările ulterioare în solist vocal, grad 

profesional IA, nivel studii S 

  • Au fost întocmite Studiile de caz privind oportunitatea înființării mai multor clase 

de specialitate în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și 

Artă Olt, după cum urmează:  

- Clasă de dans popular – Piatra Olt; 

- Clasă de instrumente populare - Dobrun; 
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- Clasă de dans popular –  Sâmburești; 

- Clasă de canto – Strejești;  

- Clasă de dans popular – Osica de Jos; 

- Clasă de dans popular – Osica de Sus; 

- Clasă de canto – Slatina; 

• Au fost finalizate demersurile pentru:  

- înființarea de noi clase în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean 

de Cultură și Artă Olt  după cum urmează: 

-  clasa de canto în localitatea Strejești, județul Olt, în cadrul Compartimentului Muzică al 

Secției Arte și Meșteșuguri, Clase permanente în alte localități din județ 

-  clasa de dans popular în localitatea Sâmburești, județul Olt, în cadrul Compartimentului 

Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri, Clase permanente în alte localități din 

județ 

- clasa de dans popular în localitatea Osica de Jos, județul Olt, în cadrul Compartimentului 

Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri, Clase permanente în alte localități din 

județ 

- clasa de dans popular în localitatea Osica de Sus, județul Olt, în cadrul Compartimentului 

Actorie și Coregrafie al Secției Arte și Meșteșuguri, Clase permanente în alte localități din 

județ 

-schimbarea disciplinei de predare pentru o clasă existentă: 

-   Clasa de instrumente populare din localitatea Dobrețu a fost transformată în clasă de 

instrumente populare și canto popular; 

 

- actualizarea Planului de Școlarizare pentru Secția de Arte și Meșteșuguri pentru 

anul școlar 2021-2022. 

• S-a întocmit, completat și actualizat Registrul Electronic de Evidență a Salariaților, 

înregistrând încheieri de contracte, majorări salariale, modificare funcție, încetări de 

contracte etc. 
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• Au fost întocmite și transmise către Consiliul Județean Olt rapoarte cu privire la 

modificarea statului de funcții și a organigramei ca urmare a recrutărilor de personal, a 

promovăriilor în grad sau treaptă ori a promovărilor în funcții cu nivel de studii superior 

funcției deținute ce au avut loc în această perioadă.  

•  Tot în anul 2021, Biroul Resurse Umane a asigurat secretariatul Consiliului 

Administrativ al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt prin întocmirea de 

convocatoare, ordini de zi, procese-verbale și hotărâri. 

• În vederea implementării Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) la 

nivelul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt în anul 2021 au fost întocmite proceduri 

noi de sistem și au fost întocmite o serie de documente suport după cum urmează: 

• A fost elaborată procedura – Evitarea Conflictelor de Interese.  A fost întocmit 

Registrul pentru menținerea evidenței în scris a consultațiilor oferite și a recomandărilor formulate 

de persoana responsabilă pentru acordare consultanță în materia conflictelor de interese și a fost 

desemnată prin decizie o persoană responsabilă pentru acordare consultanță în materia conflictelor 

de interese. 

• A fost actualizat Codul de Etică nr.723/14.03.2019 al CJCA Olt conform Deciziei 

managerului (directorului general) nr. 104 /15.07.2021 cu măsuri la nivelul instituției pentru a 

fi evitate situațiile prevăzute de art.79 alin.1. lit a-c din Legea nr.161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în 

mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. 

• A fost desemnată prin decizie o persoană responsabilă cu completarea, actualizarea și 

modificarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire derulate de Centrului 

Județean de Cultură și Artă Olt. 

• A fost elaborată procedura – Prevenirea și monitorizarea /gestionarea situațiilor de 

incompatibilitate.  A fost întocmit Registrul pentru menținerea evidenței în scris a consultațiilor 

oferite și a recomdărilor formulate de persoana responsabilă pentru acordare consultanță în materia 

incompatiblităților și a fost desemnată prin decizie o persoană responsabilă pentru acordare 

consultanță în materia situațiilor de incompatibilitate. 



41 
 
 

• A fost elaborată procedura – Interdicții după Încetarea Contractului Individual de 

Muncă (Pantouflage). A fost desemnată persoană responsabilă cu monitorizarea situațiilor de 

pantouflage.   

• De asemenea au fost revizuite mai multe proceduri operaționale aferente SCIM 

după cum urmează: 

• Completarea PO RU 06 – Evaluarea personalului contractual cu următoarele 

componente structurale: Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, 

Formular de distribuire/difuzare și Anexe. 

• Completarea PO RU 04 – Perfecționarea profesională cu următoarele componente 

structurale: Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de 

distribuire/difuzare și Anexe. 

• Completarea PO RU 07 – Registrul de evidență al salariaților cu următoarele 

componente structurale: Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, 

Formular de distribuire/difuzare și Anexe. 

• Completarea PO RU 02 – Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant pentru personalul contractual cu următoarele componente 

structurale: Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, Formular de 

distribuire/difuzare și Anexe. 

• Completarea PO BFCCA 28 Control Financiar Preventiv Propriu cu următoarele 

componente structurale: Formular de evidență a modificărilor, Formular de analiză a procedurii, 

Formular de distribuire/difuzare și Anexe. 
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Anexa 2  

                                                           

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL 2021 

BIROUL JURIDIC, COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PUBLICUL 

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

SITUAȚIE CONTRACTE FURNIZARE ȘI PRESTĂRI SERVICII PE ANUL 2021 

 

Nr. 

Crt. 

Număr Contract Obiectul contractului Prestator 

1. 1878/24.06.2021  Servicii- Transport SC. Prounik Andres 

S.R.L 

2. Act adițional nr.1/19.04.2021 la 

contractul nr. 9499001962/10.01.2019; 

Act adițional nr. 5 /06.07.2021 la 

contractul nr. 9499001962/10.01.2019; 

 

 Asigurarea accesului 

la serviciile de 

comunicații 

electronice.  

SC. RDS&RCS SA. 

 

3. Act aditional nr. 1/19.04.2021 la 

contractul nr. 4490000504/03.01.2019.  

 

Asigurarea accesului 

la serviciile de 

comunicații 

electronice. 

SC. RDS&RCS SA 

4. 779/23.03.2021  Servicii Deratizare și 

Dezinfecție 

SC. Diana Gold 

S.R.L 

 

5. 1034/21.04.2021 Servicii Deratizare și 

Dezinfecție 

SC. Diana Gold 

S.R.L 

 

6. Act adițional nr. 3 la contract nr. 

248/08.02.2019 

Asigurarea de locuri 

de parcare pentru 

autovehiculele care 

aparțin beneficiarului 

SC. Loctrans SA 

7. 3397/27.10.2021 Jurizare SC. Teatrul Portabil 

8. 1052/22.04.2021 Prestare servicii 

asistență juridică și 

reprezentarea 

clientului în fața 

instanțelor de 

judecată 

Cabinet Avocat 

Beșliu Silviu 
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9. Act adițional/21.01.2021  la contractul 

nr. 45/23.01.2019 

Servicii de 

mentenanță , 

actualizarea 

produsului informatic 

legislative LEX 

EXPERT 

Compania de 

Informatică Neamț 

S.R.L 

10. 55/08.01.2021 Servicii de 

mentenanță și 

asistență tehnică soft 

SC. INDECO SOFT 

SRL 

11. Act adițional nr. 1/2021 la ctr. 

02/20.01.2020 

Asigurarea pazei a 

obiectivului 

Serviciul Județean de 

Pază Olt 

12. 1782/16.06.2021 Prestare servicii de 

catering 

SC. Coronis Dent 

SRL 

13. 4073/21.12.2021 Prestare servicii – 

închiriere scenă 

C.J.C.A Olt 

 

SITUAȚIE CONTRACTE PRESTĂRI SERVICII CULTURALE – SPECTACOLE 

ARTISTICE PE ANUL 2021 

Nr. 

Crt. 
 

Nr. Contract 

 

Obiect  

 

Beneficiar/Prestator 

1.   2697/07.09.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

 

Primăria Orașului 

Balș 

2. 2679/06.09.2021 Prestări Servicii- Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Slătioara 

3. 2698/07.09.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

 

Primăria Comunei 

Dobrosloveni 

4. 2548/23.08.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Seaca 

5. 1962/01.07.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Valea Mare 

6. 2081/12.07.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Colonești 

7. 2000/05.07.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice  

Primăria Comunei 

Dobrun 

8. 1999/05.07.2021 Prestări Servicii – Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Văleni 

9. 2146/15.07.2021 Prestări Servicii Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Poboru 
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10. 1850/22.06.2021 Prestări Servicii- Spectacole 

Artistice 

Primăria Comunei 

Voineasa 

 

SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI 

SITUAȚIE CONTRACTE  PRESTĂRI SERVICII – CLASE PE ANUL 2021 

Nr. 

Crt. 
 

Nr. Contract 

 

Obiect  

 

        Prestator 

1.   3199/11.10.2021  Prestarea de activități de 

acompaniament muzical pentru 

clasa de dans popular  

Mămăligeanu Sorin 

PFA 

 Mămăligeanu Sorin  

 

2. 3191/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular  

Dragomira Nichita 

PFA 

Dragomira Nichita 

3. 3197/11.10.2021 Prestarea de activități de formare și 

predare a cursurilor de cusut - țesut 

Filip Alexandrina 

Olguța PFA 

Filip Alexandrina 

Olguța 

 

4. 3182/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de pian - 

percuție 

Butucea Nicolina 

PFA 

Butucea Nicolina 

5. 3194/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular  

Brăileanu P. Ilie 

Întreprindere 

individuală 

6. 3185/11.10.2021    Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de 

instrumente populare și canto 

popular  

Băzăvan Costel PFA 

Băzăvan Costel 

7. 3189/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de artă 

plastică pictură 

Duțu I. Marcel PFA 

Duțu Marcel 

 

8. 3187/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de chitară 

Dumitru N. Monica 

Florentina PFA 

Dumitru Monica - 

Florentina 

9. 3193/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular 

Dulescu M. Georgel 

PFA 

Dulescu Georgel 
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10. 3198/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de canto 

popular 

Desire Efect SRL 

Ioana State 

11. 3195/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular 

Accent Mega Star 

SRL  

Răduleanu Ana 

Mirela 

12. 3186/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de 

intrumente populare și canto 

popular 

Cătă Music Event ’s 

Production SRL 

Pandurescu Cătălin 

Mihăiță 

13. 3190/11.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de actorie  

Dreamers  

Wonderland Events 

SRL 

Lehăduș Andreea 

14. 3183/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de canto 

popular 

Ilie Mariea Ion PFA 

Ilie Ion 

15. 3196/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de artă 

populară – olărit  

Trușcă T. Ștefan 

PFA 

Trușcă Ștefan  

16. 3184/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de 

instrumente populare și canto 

popular 

Zaharia Petre Relu 

PFA 

Zaharia Petre Relu 

17. 3188/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de artă 

populară pictură 

Radu I.A. Vasile 

PFA 

Radu Vasile 

18. 3192/11.10.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular 

Mitran M. Gheorghe 

PFA 

Mitran Gheorghe 

19. 4063/21.12.2021 Prestare de activități de formare 

prin predarea cursurilor dans 

popular 

Sora F. Dumitru PFA 

Sora Dumitru 

20. 3341/25.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de artă 

plastică pictură 

Stoichicescu Lucian 

Valeriu PFA 

Stoichicescu Lucian 

Valeriu 

21. 3343/25.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular 

Rizea V. Alexandru 

PFA 

Rizea Alexandru 

22. 3342/25.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin   predarea cursurilor de canto              

Bobaru Cristian PFA 

Bobaru Cristian 
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23. 3344/25.10.2021 Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de dans 

popular 

Ghiță Gheorghe 

Porumbelu PFA 

Ghiță Gheorghe 

24. 3340/25.10.2021 

Act adițional nr. 

1/13.12.2021 la ctr. Nr. 

3340/25.10.2021 

Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de vioară 

Broască Denis – 

Andrei PFA 

Broască Denis 

Andrei 

25. 3770/24.11.2021 

1/13.12.2021 la ctr. Nr. 

3770/24.11.2021 

Prestarea de activități de formare 

prin predarea cursurilor de chitară 

Popa Claudiu Mitică 

II 

Popa Claudiu Mitică 

 

 

SITUAȚIE CONTRACTE DE  EXECUȚIE MUZICALĂ –DREPTURI CONEXE 

DREPTULUI DE AUTOR PE ANUL 2021 

Nr. 

Crt. 
 

Nr. Contract 

 

Obiect  

 

        Prestator 

1.   3573/12.11.2021  Prestație instrumentală  Enache Mircea 

2. 2611/27.08.2021 Angajarea coregrafiei unor jocuri și 

dansuri populare 

Garoafă Ionel 

3. 585/02.03.2021 Prestație instrumentală Caliu Nicolae - 

instrumentist 

 

 

SITUAŢIE PROTOCOALE ŞI CONTRACTE CU INSTITUŢII ŞI PRIMĂRII – 

PRESTĂRI SERVICII PE ANUL 2021 

Nr. 

crt. 

Nr. protocol/contract Obiect  Partener/beneficiar  

1.  3977/13.12.2021 Acțiuni culturale Primăria comunei 

Poboru 

2. 3865/03.12.2021 Acțiuni culturale RIZEA V. 

ALEXANDRU P.F.A. 
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3. 3542/11.11.2021 Acțiuni culturale Centrul Județean de 

Cultură și Artă Olt – 

Centrtul Cultural 

Municipal ,,Radu 

Șerban’’Caracal 

4. 2353/03.08.2021 Acțiuni culturale Primăria comunei 

Valea Mare 

5. 2613/27.08.2021 Acțiuni culturale Clubul Sportiv 

Municipal Slatina 

6. 2272/27.07.2021 Acțiuni culturale Biblioteca 

Județeana Ion 

Minulescu 

7. 1570/04.06.2021 Acțiuni culturale Primăria orașului 

Balș 

8. 934/09.04.2021 Acțiuni culturale  Primăria orașului 

Potcoava  

9. 1063/23.04.2021 Acțiuni culturale Primăria comunei 

Urzica 

10. 688/16.03.2021 Acțiuni culturale Primăria comunei 

Giuvărăști 

11. 502/23.02.2021 Acțiuni culturale Biblioteca 

Județeană Ion 

Minulescu 

12. 524/24.02.2021 Acțiune culturale Asociația Mișcarea 

pentru Democrație 

și Progres 

13. 27/05.01.2021 Acțiune culturale Biblioteca 

Județeană Ion 

Minulescu 
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14. 1408/27.05.2021 Curs coregrafie – 

dans popular 

Primăria comunei 

Icoana 

15. 1362/24.05.2021 Curs coregrafie – 

dans popular 

Asociația Culturală 

Potcoava 

16. 1365/24.05.2021 Curs canto popular Asociația Culturală 

Potcoava 

17. 579/02.03.2021 Curs instrumente 

populare și canto  

popular 

Primăria orașului 

Piatra Olt 

18. 1374/25.05.2021 Curs coregrafie – 

dans popular 

Primăria comunei 

Corbu 

19. 4123/28.12.2021 Curs instrumente 

populare și canto 

popular 

Primăria orașului 

Piatra Olt 

20. 4126/28.12.2021 Curs dans popular Pimăria comunei 

Sâmburești 

21. 4127/28.12.2021 Curs dans popular Pimăria comunei 

Osica de Jos 

22. 4128/28.12.2021 Curs dans popular Primăria comunei 

Fărcașele 

23. 4129/28.12.2021 Curs dans popular Primăria Comunei 

Dobrun 

24.  4130/28.12.2021 Curs dans popular Primăria comunei 

Colonești 

25. 4155/29.12.2021 Curs dans popular Asociația Culturală 

Potcoava   

26. 4156/29.12.2021 Curs dans popular  Primăria comunei 

Icoana  
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CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

Reprezentarea instituției în fața instanțelor și a notarilor publici 

în anul 2021 

 

- Întocmirea acțiunilor, a întâmpinărilor, etc. pentru susținerea proceselor în care este 

parte instituția: 

- Pregătirea documentației necesare exercitării căilor de atac împotriva hotărârilor 

judecătorești defavorabile Centrului. 

 

Ds. Nr. 6892/311/2018 – Pretenții 

      

- Întâmpinare la Recurs – prin care am solicitat respingerea recursului formulat de către 

pârâtele Alecsandrescu Drosida în calitate de moștenitor (soție supraviețuitoare) și 

Alecsandrescu Cristina Maria, în calitate de moștenitor (fiică) a defunctului Alecsandrescu 

Petrișor Costinel, decedat la data de 20.06.2020, ca nefondat și menținerea Sentinței Civile 

nr. 3220/09.07.2019  și a Deciziei nr. 142/13.05.2021 pronunțată de Tribunalul Olt în Ds. 

6892/311/2018; 

- Decizia nr. 568/08.12.2021 prin care Curtea de Apel Craiova anulează ca netimbrat recursul.  

-  

Ds. Nr. 6771/311/2019 - Acțiune în răspundere delictuală (Orange) 

- Cerere de repunere pe rol; 

- Hotărâre civilă nr. 871/2021 – respinge ca nefondat apelul.  

 

Ds. Nr. 3211/311/2016* - Abuzul de încredere 

 

- Decizia Penală nr. 227 din 19.02.2021 emisă de  Curtea de Apel Craiova prin care respinge ca 

nefondat apelul formulat de către inculpatul Ilie Petre;  

- Concluzii scrise din data de 08.06.2021. 

 

Ds. Nr. 987/104/2020* – Acțiune în constatare drepturi 

 

- Răspuns solicitare instanță în data de 15.03.2021;  

- Sentința nr. 301 din data de 08.04.2021 a Tribunalului Olt prin care admite cererea de chemare 

în judecată formulată de reclamantul Crețeanu Ion; 

- Recurs în data de 26.05.2021 împotriva Sentinței Civile nr. 301 si data de 08.04.2021 emisă de 

Tribunalul Olt; 
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- Decizia nr. 2284 din data de 28.09.2021 emisă de Curtea de Apel Craiova  - casează Sentința și 

în rejudecare, respinge cererea de chemare în judecată. Definitivă. 

Ds. Nr. 2313/311/2021 - Încuviințare executare silită 

- 29.03.2021 recuperare prejudiciu în valoare de 123.449,38 lei. 

 

Ds. Nr. 3361/311/2021 – Contestație la executare 

- Întâmpinare în data de 21.05.2021; 

- Sentința Civilă nr. 3082 din 16.07.2021 emisă de Judecătoria Slatina prin care admite în 

parte contestația la executare formulată de contestatarul Ilie Petre; 

- Decizia nr. 1570 din data de 09.11.2021 emisă de Tribunalul Olt prin respinge apelul 

declarat de domnul Ilie Petre. 

 

Ds. Nr. 8596/311/2021 – Acțiune în pretenții 

 

    -   Acțiune în pretenții împotriva pârâtului Ilie Petre din 23.09.2021; 

    -  Răspuns la întâmpinare din data de 21.11.2021 în contradictoriu cu pârâtul Ilie Petre; 

    - Termen 03.02.2022. 

 

Ds. Nr. 2242/104/2021 – Contestație decizie de sancționare 

 

- Întâmpinare din 02.12.2021; 

- Răspuns la interogatoriu din 02.12.2021; 

- Termen 10.01.2022. 

 

Ds. Nr. 9324/311/2021 – Rectificare carte funciară 

 

- Întâmpinare 14.12.2021; 

- Termen 26.01.2022 

 

Ds. Nr. 2198/104/2021 – Acțiune în răspundere contractuală 

 

- Răspuns la întâmpinare în contradictoriu cu Crețeanu Ion din data de 01.03.2021; 

- Precizare la solicitarea instanței din data de 23.03.2021; 

- Răspuns la  întâmpinare în contradictoriu cu Ivan Cristian din data de 23.03.2021; 

- Încheiere nr. 11 din data de 29.03.2021;  
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- Dosar aflat în instrumentarea - Cabinet Avocat Beșliu Silviu în baza contractului de servicii 

nr. 1052/22.04.2021, până la soluționarea definitivă a dosarului mai sus menționat. 

 

Ds. Nr. 725/104.2021* - Acțiune în răspundere patrimonială disjuns din dosarul nr.                    

2198/104/2021*, dosar aflat în instrumentarea - Cabinet Avocat Beșliu Silviu în baza contractului 

de servicii nr. 1052/22.04.2021 până la soluționarea definitivă a dosarului mai sus menționat. 

 

Ds. Nr. 445/104/2021 – Acțiune în răspundere contractuală împotriva pârâtelor Alecsandrescu 

Drosida și Alecsandrescu Cristina Maria în data de 18.03.2021; 

- Cerere de menținere a sechestrului asigurător din data de 18.03.2021; 

- Cerere către Camera Notarilor Publici Craiova din data de 17.03.2021; 

- Dosar aflat în instrumentarea - Cabinet Avocat Beșliu Silviu în baza contractului de servicii 

nr. 1052/22.04.2021 până la soluționarea definitivă a dosarului mai sus menționat. 

  

Ds. Nr. 775/104/2021 – Acțiune în constatare dosar aflat în instrumentarea - Cabinet Avocat 

Beșliu Silviu în baza contractului de servicii nr. 1052/22.04.2021 până la soluționarea definitivă a 

dosarului mai sus menționat. 

  

- Colaborarea cu toți factorii de conducere și de răspundere a instituției și acordarea în toate 

cazurile în care este solicitat Compartimentul Juridic de asistență juridică de specialitate în 

problemele specifice ale instituției; 

- Avizarea fișelor de post pentru întreg personalul instituției. 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT 

COMPARTIMENTUL COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL 

- Primirea, prelucrarea, repartizarea și transmiterea corespondenței pentru întreaga 

instituție; 

- Executarea activităților de registratură ale Centrului : înregistrare/datare, sortare, 

distribuire și/sau arhivare documente adrese, raporturi, contracte; 

- Expedierea corespondenței; 

- Asigurarea secretariatului Consiliului Artistic pentru Centrul Județean de Cultură și Artă 

Olt; 

- Pregătirea documentelor necesare întâlnirilor de lucru ale Managerului, contactarea 

persoanelor cu care trebuie să se întâlnească și stabilirea programului; 
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- Furnizarea informațiilor de interes public privind activitatea Centrului respectiv: 

informații economice, de larg interes cetățenesc (acte normative, programul de 

funcționare, conducere, organizare); 

- Asigurarea accesului liber al persoanelor la informațiile de interes public în condițiile 

legii privind activitatea Centrului. 
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Anexa 3  

RAPORT DE ACTIVITATE 

SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI DIN CADRUL C.J.C.A. OLT 

PENTRU ANUL 2021 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr.183/25.10.2018 cu privire la: aprobarea înființării 

Centrului Județean de Cultură și Artă Olt; aprobarea numărului de personal, organigramei, 

statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de 

Cultură și Artă Olt, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat, începând cu data de 

01.01.2019, înființarea Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, prin reorganizarea a trei 

instituții publice de cultură din subordinea Consiliului Județean OIt, care fuzionează prin 

contopire, respectiv: Școala Populară de Arte și Meserii, Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale și Cultural Olt și Ansamblul Profesionist pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale ,,Doina Oltului". Centrul Județean de Cultură și Artă Olt este o instituție 

publică de spectacole, cu personalitate juridică, de importanță județeană, aflată în subordinea 

Consiliului Județean Olt, finanțată din bugetul județului Olt și din venituri proprii, sediul 

administrativ al instituției nou înființate fiind în Municipiul Slatina, strada Lipscani, nr.33, 

județul Olt. 

Secția Arte și Meșteșuguri își desfășoară activitatea în spațiile date în administrarea Centrului, 

din imobilul Clădire birouri din Municipiul Slatina, str.Centura Basarabilor, nr.8 județul Olt. 

Activitățile din cadrul acestei secții privesc două direcții principale: educația, instruirea conform 

procesului de învățământ în domeniul artelor muzicale, coregrafice, teatrale, plastice, precum și 

în domeniul meșteșugurilor și dezvoltarea unor formații artistice proprii. 

Secția Arte și Meșteșuguri este structurată în 5 compartimente: muzică, arte vizuale, actorie și 

coregrafie, meșteșuguri, tehnic. 
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Procesul de instruire în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului se desfășoară pe baza 

programelor analitice specifice școlilor de arte, a planurilor de instruire și în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Judetean de Cultura si 

Arta Olt, sectiunea a 4-a. 

Activitatea instructiv-educativă și de cultură a Secției Arte și Meșteșuguri se desfășoară la sediul 

din Slatina cât și în județ și are următoarele forme de bază:  

a) cursuri de specialitate teoretice și practice;  

b) studiul individual al elevilor;  

c) pregătirea și susținerea audițiilor (mici spectacole) semestriale și de sfârșit de an;  

d) pregătirea și testarea cursanților pentru participarea la diverse festivaluri și concursuri 

folclorice sau de diverse genuri muzicale;  

e) pregătirea și prezentarea expozițiilor personale și de grup;  

f) activități practice. 

Disciplinele care fac obiectul cursurilor, norma didactică de predare, numărul minim de elevi 

necesari pentru organizarea unui curs, modalitatea de predare, durata cursurilor precum și locația 

de desfășurare a cursurilor sunt cuprinse în Planul anual de școlarizare, anexa la Hotărârea 

Consiliului Județean Olt nr.127/27.08.2020 întocmit anual și aprobat prin hotărâre a Consiliului 

Județean Olt.                                                                       

                                                                     1. 

Ianuarie: 

- Continuarea punerii in aplicare a “Procedurii de predare on-line”, procedura 

implementata odata cu intrarea in starea de urgenta din nevoia de a putea continua 

cursurile, impreuna cu realizarea de tutoriale explicite, personalizate pentru fiecare clasa 

si instructor/expert in parte. 

- Intocmirea  Fiselor de Evaluare anuale pe anul 2020.  
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- Centralizarea Rapoartelor de Activitate pe lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie, 

Decembrie 2020 pentru clasele cu contracte permanente de munca, iar pentru cei cu 

contracte de colaborare, Raportul de activitate se centralizeaza lunar. 

- Centralizarea numarului de inscrisi in anul scolar 2020-2021 (1296 cursanti inscrisi, 

norma fiind de 1176). 

- Actualizarea permanenta si adaugarea datelor pe site-ul institutiei, la sectia Arte si 

Mestesuguri.  

- Participarea in perteneriat cu sectia PPISCCPCT la evenimentul “Omagiu Mihai 

Eminescu – Ziua Culturii Nationale” editia a III-a, din data de 15.01.2021 la Biblioteca 

Judeteana Ion Minulescu. Implicate in acest eveniment au fost clasele de: Canto clasic – 

Slatina, Orga Electronica – Slatina, Balet – Slatina, Instrumente Populare – 

Corabia(Giuvarasti), Teatru – Slatina, Acordeon – Slatina. 

- Clasa de Dans popular, Slatina-Vîlcele, instructor Ispas Constantin: 

15 ianuarie 2021 – montaj literar-muzical cu ansamblul „Rândunica“, căminul Vîlcele, 

24 ianuarie 2021 – suită de dansuri cu ansamblul din Ghimpețeni. 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

15 ianuarie 2021 – program de poezii și cântece „Eminesciana“ cu elevii clasei de 

instrumente populare Dobrețu. 

- Clasa de Actorie, Caracal, expert Beciu Florea: 

înregistrare eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu. 

- Clasa de Orgă electronică, Slatina, expert Fieraru Marius-Arald: 

celebrarea poetului național Mihai Eminescu, Dudu Karina, anul I – „Vals“ de Chopin și 

Daniel Siboroschi, anul I – „Second Vals“ de Șostakovici, 

- Clasa de Canto clasic, Slatina, expert Silinescu Deniza-Maria: 

14 ianuarie 2021 – grup coral de copii – spectacol, on-line, pentru Ziua Culturii Naționale. 

participare la Festivalul Național de Muzică ușoară „Bucuriile Muzicii“, Botoșani, on-line, 

Drăcea Dana – premiul I. 
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- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

15 ianuarie 2021 –participare la spectacol „Omagiu Eminescu“, on-line. 

„European Grande Dance Cup“, Bulgaria, concurs, on-line. 

- Clasa de Dans popular, Movileni, instructor Dima Florea: 

15 ianuarie 2021 – program artistic, on-line, dedicat marelui poet Mihai Eminescu. 

24 ianuarie 2021 – spectacol, on-line, dedicat Zilei Unirii Principatelor Române. 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

„Internațional Ballet and Contemporary“ Domenico Modugno – Lece, Italia, concurs, on-

line. 

                                                        2. 

- Vizită de lucru la clase:  

 21.02.2021 Clasele de dans popular: Potcoava, Corbu, Optași Măgura 

 22.01.2021 Clasa pictura Balș, Clasa canto Potcoava 

 26.01.2021 Clasa dans popular Poboru, Clasa pictura Vitomirești 

Februarie: 

- Infiintarea Orchestrei Sectiei Arte si Mestesuguri (01.02.2021). 

- Reinceperea cursurilor in forma fizica, la clase, incepand din data de 08.02.2021, 

conform adresei nr. 291/02.02.2021 

- Pregatirea spectacolului cu difuzare in mediul online “Dragobetele”(filmare 17.02.2021, 

difuzare 24.02.2021), plan eveniment nr. 363/10.02.2021, cu impact in mediul online de 

aproximativ 4100 vizualizari. 

- Pregatirea si strangerea materialelor pt participarea la concursul national de arta plastica “ 

Ion Irimescu” editia a XIV-a, Suceava din data de 26.02.2021, participare cu 4 cursanti 

de la: clasa de Pictura Draganesti-Olt (2 cursanti), Vitomiresti (1 cursant) si Iconografie 

Slatina (1 cursant).  

Mentiune – Grafica: Dragnea Paul (clasa iconografie Slatina – Bungiu Hari) 
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Mentiune – Pictura: Cojocaru Stefania Adriana (cls. Pictura Draganesti-Olt -  Dutu 

Marcel)  

- Pregatirea “Martisoarelor Mestesugite” pentru 1 Martie. Participarea la confectionarea 

lor a claselor de: Ceramica – Vadastra, Cojocarit – Corabia, , Cioplit lemn – Corbu, 

Pictura – Visina, Pictura – Slatina, Pictura – Draganesti-Olt. 

- Participarea la “Atelier Martisor” Scornicesti, in data de 27.02.2021 conform 

Protocolului de Parteneriat nr.524/24.02.2021 cu “Asociatia Miscarea pentru Democratie 

si Progres”. 

- Clasa de Dans popular, Slatina-Vîlcele, instructor Ispas Constantin: 

24 februarie 2021 – suită de dansuri populare cu ansamblul „Rândunica“, căminul Vîlcele. 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

            24 februarie 2021 – spectacol „Dor de Dragobete“, la Grădinița nr. 1 din Dobrețu. 

- Clasa de Actorie, Caracal, expert Beciu Florea: 

moment artistiv dedicat sarbatorii de Dragobete. 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

„Dragobetele sărută fetele“, participare la spectacol on-line al sectiei. 

- Clasa de Dans popular, Movileni, instructor Dima Florea: 

24 februarie 2021 – spectacol local „Dragobetele la români“. 

Martie: 

- Oferirea martisoarelor mestesugite de catre clasele sectiei, catre diferite institutii. 

- Pregatirea si participarea la Festivalul – Concurs National de muzica usoara Romaneasca 

“Martisor Dorohoian” editia a XXXVII-a, Dorohoi, 6 martie 2021. 

- Pregatirea si participarea la Concursul National de Muzica Usoara pentru Copii 

“Armoniile Dunarii”, editia a XI-a Braila, 23.03.2021(editie desfasurata online).  

                                                      3. 

Participare cu un numar de 10 cursanti de la clasa de Canto clasic – Slatina. 
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-  Pregatire si sustinerea  evenimentului din data de 8 martie expozitie retrospectiva de 

pictura  “Salonul de Primavara” editia a VII-a cat si momentului artistic “Ziua 

internationala a femeii”  care a avut loc la Biblioteca Judeteana Ion Minulescu Olt in 

parteneriat cu sectia PPISCCPCT.                                                          

- Parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt “Jandarmeria in culori”: 

expozitie de picturi/desene ale claselor de pictura ale sectiei cu ocazia sarbatoririi a 171 

de ani de la infiintarea Jandarmeriei Romane. Proces Verbal intre parti nr. 

724/18.03.2021 

     Impact in mass-media: Eveniment de Olt, Gazeta Oltului, Radio Romania Actualitati, 

Prima TV Oltenia, Kiss FM, Olt TV. 

- Inaintarea spre aprobarea conducerii a Raportului nr. 805/25.03.2021 cu privire la 

aprobarea masurilor de organizare si desfasurare a cursurilor in cadrul Sectiei Arte si 

Mestesuguri a CJCA Olt in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 

inbolnavirilor cu virusul SARS-COV2, urmat de Decizia de Manager nr.51/26.03.2021 

pentru aprobarea masurilor mentionate, conform celor 3 scenarii propuse in anexa nr 1 la 

Raport si anume: 

 Scenariul 1     

Participarea fizică la cursuri a tuturor cursanților 

la toate activitățile, conform programului de 

desfășurare a acestora, cu respectarea și aplicarea 

tuturor normelor de protecție 

Incidența cumulată în ultimele 14 

zile a cazurilor din localitate mai 

mică sau egală cu 1/1.000 de 

locuitori 

 Scenariul 2 

Participare în sistem mixt - prezență fizică și/sau 

online, în funcție de specificul programelor de 

studiu  

Incidența cumulată în ultimele 14 

zile a cazurilor din localitate este 

mai mare de 1/1.000, dar mai mică 

sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 

 Scenariul 3 

a) Participarea fizica a tuturor cursantilor care-si 

exprima in scris acordul de participare(conform 

declaratiei anexate) 

Incidența cumulată în ultimele 14 

zile a cazurilor din localitate este 

mai mare de 3/1.000 locuitori. 
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b) Participarea în sistem online a celorlalti 

cursantilor  

- Clasa de Dans popular, Slatina-Vîlcele, instructor Ispas Constantin: 

08 martie 2021 – serbare muzicală „Cântece și dansuri pentru mama“, cu ansamblul din 

Ghimpețeni. 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

08 martie 2021 – spectacol la Școala din Dobrețu, dedicat mamelor. 

- Clasa de Actorie, Caracal, expert Beciu Florea: 

moment de teatru prezentat pe scena Teatrului Național Caracal, cu ocazia Zilei Femeii. 

- Clasa de Orgă electronică, Slatina, expert Fieraru Marius-Arald: 

Participare la spectacolul artistic „Maestru si Discipol“ – participare alături de Georgescu 

Wilson și Ioana State. 

- Clasa de Canto clasic, Slatina, expert Silinescu Deniza-Maria: 

participare la Festivalul Național „Armoniile Dunării“ Braila, on-line, Popa Mihai – 

diplomă de participare. 

                                                          4.  

Participare la Festivalul „MegaStar 2021“, on-line, Amza Andreea – premiul I. 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

„De ziua mamei“, participare la spectacol, on-line. 

„All Styles Dance Competition“, concurs, on-line.                                                               

- Clasa de Dans popular, Movileni, instructor Dima Florea: 

01 martie 2021 – spectacol local „Ți-am luat un mărțișor“. 

07 martie 2021 – eveniment Lăsatul secului – „Strigatul fetelor de măritat“. 

08 martie 2021 – spectacol local dedicat mamelor. 
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- Clasa de Pictură, Vișina ,  expert Halupa Cristina-Georgeta: 

01 martie 2021 – participarea la expoziția de mărțișoare, 

Martie 2021 – participare la expoziția „Jandarmeria în culori“, 

Martie 2021 – expoziție de mici icoane în comuna Vișina. 

 

Aprilie: 

- Centralizarea Rapoartelor de Activitate pe lunile Ianuarie, Februarie, Martie 2021 a 

personalului contractual permanent, cei cu contract de colaborare depunand raportul de 

activitate lunar. 

- Implementarea masurilor de organizare si desfasurare a cursurilor in cadrul Sectiei 

Arte si Mestesuguri, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea 

imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, predarea si explicarea masurilor, personal de 

catre seful de sectie pentru fiecare dintre cei 52 de instructori si experti in parte. 

- Vizite de lucru la clase efectuate in mod regulat si aducerea la cunostinta managerului 

problemele intampinate. 

- In luna Aprilie s-au efectuat vizite de lucru la clasele: Pictura Balș, Dans popular 

Fălcoiu, Olărit Oboga,cât si la clasele din Caracal: Actorie, Dans Popular, Instrumente 

Populare, Nai/Fluier, Chitară. 

- Pregatirea documentatiei pentru sustinerea sesiunii examenelor de promovare in an 

superior de studiu si examenul de diploma pentru absolventii cursurilor sectiei. 

- Clasa de Dans popular, Optași-Măgura, instructor Scarlat Marin: 

Aprilie 2021 – spectacol de Sărbătorile Pascale, Optași-Măgura, 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Morunglav, expert Enache Liviu-

Lucian: 

25 aprilie 2021 – participare la Festivalul-concurs „Carul cu Flori, Giuvărăști“, obținând: 

Trofeul festivalului, un premiu I, două premii II, două premii III, una mențiune, 

- Clasa de Canto clasic, Slatina, expert Silinescu Deniza-Maria: 
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participare la festivalul-concurs „Primăvara Talentelor“, aprilie 2021, Drăcea Dana-

Geogiana – premiul I, 

participare la festivalul-concurs „Giroc Music Art“, aprilie 2021, Drăcea Dana-Geogiana 

– premiul III, 

participare la Concurs Internațional „Muzica ne poate uni“, aprilie 2021, Drăcea Dana-

Geogiana – premiul II, 

                                                        5. 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

25 aprilie 2021 – sărbătoarea de Florii – spectacol muzical în aer liber 

- Clasa de instrumente populare, Iancu Jianu, expert Dragulin Ionut : 

Aprilie 2021participare la calusul anual in comuna Iancu Jianu  sustinand melodiile. 

- Aducerea la cunostinta conducerii, prin adresa nr. 991/19.04.2021, problemele 

intâmpinate la clasa de Pictura Balș 

Mai: 

- Formarea comisiilor participante la examinarea de final de an de studiu 2020-2021 

pentru cele 54 de clase in parte, examinare stabilita conform R.O.F. pentru perioada 25 

Mai – 20 Iunie 2021. Fiecare comisie fiind formata din 4 membrii si anume un presedinte 

de comisie, un membru, un secretar si instructorul/expertul clasei respective. 

- Stabilirea scenariului dupa care se va desfasura examinarea, pentru fiecare localitate in 

parte, acolo unde avem clase de studiu, in functie de incidenta cumulata in ultimele 14 

zile la 1000 de locuitori.                                                                                                                           

- Realizarea documentatiei necesare si organizarea desfasurarii examinarilor, a 

deplasarii comisiilor la fiecare clasa in parte, precum si organizarea graficului pentru 

folosirea transportului pentru deplasare la clasele externe, pe zile de examinare. 

- Pregatirea documentatiei si a momentelor artistice pentru spectacolul dedicat zilei de 1 

Iunie. 
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- Pregatirea, impreuna cu Inspectoratul de Jandarmi Judetean Olt, a actiunii sportive 

“MAI activi, MAI sanatosi” conform Procesului Verbal nr. 1425/31.05.2021 si 

Regulamentului anexat procesului verbal, ce va avea loc in data de 06 Iunie in Parcul 

Tineretului, actiune prin care vom promova miscarea sportiva in randul tinerilor, de a 

crea coeziune, de a se forma legaturi intre membrii comunitatii.  

- Clasa de Orgă electronică, Slatina, expert Fieraru Marius-Arald: 

20 mai 2021 – participare la spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Copilului. 

- Clasa de Dans modern, Slatina, expert Dozescu Mădălina-Petronela: 

13 mai 2021 – spectacol „În pași de dans“, Slatina. 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Izbiceni, expert Pandurescu Cătălin-

Mihăiță: 

22 mai 2021 – participare la Concursul „Ileana Constantinescu“, Drăgănești-Olt, obținând 

două premii II și două premii III, 

- Clasa de Instrumente populare, Caracal, expert Voicu Daniel: 

participare la două festivaluri-concurs unde cursantii au obținut un premiu II și un premiu 

III – soliști instrumentiști, 

- Clasa de Cojocărit, Corabia, expert Bîciu Ileana: 

10 mai 2021 – participare la dezvelirea bustului Regelui Carol I, Corabia, 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Morunglav, expert Enache Liviu-

Lucian: 

16 mai 2021 – participare la Festivalul-concurs „Floare de Salcâm“, Urzica, obținând:  

                                                         6. 

Doua premii I, un premiu II, un premiu III, un premiu special al juriului, 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

 28-30 mai 2021 – participare la Festivalul „Steluțele Aurii“, Constanța, obținând un 

premiu I, un premiu II, un premiu III, 
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- Clasa de Canto clasic, Slatina, expert Silinescu Deniza-Maria: 

participare la festivalul-concurs „Floare de Salcâm“, mai 2021, Bîzgan Ionuț-Marius – 

premiul I, 

participare la festival național „Artist de 5 stele“, mai 2021, Drăcea Dana-Geogiana – 

premiul II, 

20 mai 2021 – participare la spectacolul dedicat Zilei Internaționale a Copilului, 

participare la festival național „Armonii de vară“, iunie 2021, Drăcea Dana-Geogiana – 

premiul II, 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

             21 mai 2021 – spectacol muzical în comuna Vulpeni 

Iunie: 

- Desfasurarea examinarilor de promovare si absolvire.                                                                 

- Transmiterea spectacolului dedicat Zilei Internationale a Copilului pe site-ul institutiei 

si pe pagina de facebook a sectiei. 

- Participarea la organizarea Festivalului “Calusului Oltenesc” editia I, desfasurat in 

perioada 20 – 27 Iunie 2021 in urmatoarele centre folclorice:  

• Vilcele 20.06.2021 

• Corbu 21.06.2021 

• Osica de Sus 23.06.2021 

• Brastavatu 25.06.2021 

• Plesoiu 26.06.2021 

• Simburesti 27.06.2021  

- Desfasurarea actiunii sportive “MAI activi, MAI sanatosi” in Parcul Tineretului Slatina 

in data de 06.06.2021 incepand cu ora 10,00. 

- Finalizarea sesiunii de examinare de promovare si absolvire in data de 20 Iunie si 

prezentarea unui Raport catre Managerul institutiei. 

- Centralizarea si aplicarea Proiectelor de vara, pentru fiecare clasa in parte. 
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- Centralizarea Rapoartelor de Activitate pe perioada Aprilie, Mai, Iunie 2021 pentru 

contractele permanente ale sectiei Arte si Mestesuguri, contractele de colaborare depun 

raportul de activitate lunar. 

- Centralizarea fiselor de examinare de la toate clasele sectiei. 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

  19 iunie 2021 – participare la Festivalul „În pași de dans spre infinit“, Tg. Jiu, obținând 

trei premii I,  

26-27 iunie 2021 – participare la Concursul Internațional de Dans „MOVMNT“, Ploiești, 

obținând trei mențiuni.                                                         

                                                       7. 

- Clasa de Dans popular, Slatina-Vîlcele, instructor Ispas Constantin:                                                                                                                     

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Movileni, instructor Dima Florea: 

10 iunie 2021 – spectacol de Ziua Eroilor la Monumentul din Movileni, 

20/21 iunie 2021 – Rusaliile, mers pe la casele oamenilor și jucat Călușul 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Chitară, Caracal, expert Dumitru Monica-Florentina: 

01 iunie 2021 – spectacol „Ziua Internațională a Copilului“, Teatrul Național Caracal. 

- Clasa de Dans popular, Optași-Măgura, instructor Scarlat Marin: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Instrumente populare, Dobrețu, expert Ariciu Marian-Sandu: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt.                                                   
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- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Izbiceni, expert Pandurescu Cătălin-

Mihăiță: 

01 iunie 2021 – spectacol „Ziua Internațională a Copilului“, Teatrul Național Caracal,                                                             

18 iunie 2021 – spectacol, Primăria Caracal, 

25 iunie 2021 – spectacol, Teatrul de vară Caracal. 

- Clasa de Olărit, Oboga, instructor Trușcă Ștefan: 

            10 iunie 2021- expoziție la Festivalul „Pomul Vieții“, Balș. 

- Clasa de Dans, Drăgănești-Olt, instructor Rotaru Carmina-Florentina: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Bobicești, instructor Dragomir Marinela-Paulina: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Caracal, expert Teodorescu Florian: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Izvoarele, expert Stănescu Marian: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Șerbănești, expert Stănescu Marian: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în loc. Jud. Olt 

- Clasa de Dans popular, Colonești, expert Brăileanu Ilie: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Corbu, instructor Dragomira Nichita: 
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20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

jud.Olt                                                     

                                                     8. 

- Clasa de Dans popular, Potcoava, instructor Dulescu Georgel: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Dobrun, instructor Mitran Gheorghe: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Dans popular, Poboru, instructor Răduleanu Ana-Mirela: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Slatina, expert Onțică Iulian: 

01 iunie 2021 – spectacol Ziua Copilului, Slatina, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, 

04 iunie 2021 – spectacol „Muzica în contextul pandemiei“, Slatina 

- Clasa de Instrumente populare, Caracal, expert Voicu Daniel: 

participare le spectacolele din parcul „C. Poroineanu“, de la Teatrul Național Caracal și de 

la Sărbătoarea Câmpenească, Caracal. 

- Clasa de Cojocărit, Corabia, expert Bîciu Ileana: 

01-30 iunie 2021 – participare cu lucrări ale copiilor clasei de cojocărit, de Ziua Copilului, 

în                                                            

incinta Muzeului cetății Sucidava, expoziția numindu-se: „Puncte vechi la timpuri noi“. 

- Clasa de Pian/Percuție, Slatina, expert Butucea Nicolina: 

01 iunie 2021- participare spectacol „Ziua Copilului“, Slatina, 

- Clasa de Acordeon, Slatina, expert Bușu Alin-Marian: 
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20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile    

județului Olt, cu o parte din cursanți. 

- Clasa de Clarinet/Saxofon, Slatina, instructor Onțică Gheorghe-Adrian: 

 01 iunie 2021 – participare la spectacolul de Ziua Copilului, Slatina. 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Morunglav, expert Enache Liviu-

Lucian: 

01 iunie 2021 - participare la spectacolul de Ziua Copilului, Slatina. 

- Clasa de Dans, Drăgănești-Olt, instructor Rotaru Carmina-Florentina: 

20-27 iunie 2021 – participare la Festivalul Călușului Oltenesc, ediția I, în localitățile 

județului Olt. 

Iulie: 

- Pregatirea spre aprobare a taxelor scolare pentru activitatile prestate de Sectia Arte si 

Mestesuguri din cadrul C.J.C.A. Olt pentru anul școlar 2021-2022.                                                         

- Intocmirea situatiei pentru anul școlar 2020-2021 privind norma de predare, numarul 

total de inscrisi, numarul cursantilor prezenti in examen (sesiunea 25 Mai – 20 Iunie 

2021) , taxele de școlarizare. Situatie anexata la prezentul raport. 

- Centralizarea proiectelor desfasurate pe timpul verii de catre instructorii/expertii 

claselor. 

- Adunarea cataloagelor de la toate clasele sectiei si inaintarea lor pentru semnare de catre 

directorul general. 

                                                       9. 

 PROIECTE DE VARA: 

-  HALUPA CRISTINA-GEORGETA – expert Pictură, Vișina 

Tema proiectului: „Artă și Vindecare“  
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Acest proiect are loc pe toată durata lunii iulie 2021, în parcul Central Visina: îmbinarea desenului 

cu discuții despre pictorii preferați și operele acestora, concentrarea elevului în regim de echipă, 

consolidarea relațiilor de prietenie între cursanți. 

- BĂRBUIA VICTORIȚA – instructor Cine-foto, Slatina 

Iulie 2021 - Ședințe foto de cuplu 

Iulie 2021 – fotografii în lanul de floarea soarelui. 

- BUȘU ALIN-MARIAN – expert Acordeon, Slatina 

Tema proiectului: „Învăț să compun“ – dezvoltarea și consolidarea cunoștințelor muzicale, 

deprinderea abilităților de a compune fragmente muzicale, prin respectarea regulilor de compunere 

și a caracteristicilor gamelor în care se compune. 

Strategii didactice: metode și procedee, mijloace didactice.                                                            

- DIACONU GHEORGHE – instructor Pictură, Slatina 

Iulie-August 2021 

Excursii în împrejurimile Slatinei, desenând după natură: parcuri, dealul Grădiște, orașul vechi, 

mănăstiri. Vizitarea Muzeului Județean Olt, care conține o impresionantă colecție de picturi ale 

marilor artiști ai județului. 

- BÎCIU ILEANA – expert Cojocărit, Corabia 

Iulie-August 2021                                                                         

Ateliere de lucru – pe lângă lucrul propriu-zis, vom învăța și legende și povești ale locului. 

Vizite cu grupe de copii la cetatea Sucidava, în cadrul cărora vom organiza și ateliere de lucru. 

Vom expune obiectele confecționate. 

- SILINESCU DENIZA-MARIA – expert Canto clasic, Slatina și FIERARU MARIUS-

ARALD – expert Orgă electronică, Slatina 

Denumire proiect: „MI, RE, LA… VACANȚĂ PE PORTATIV“ 

01 iulie – 15 septembrie 2021 
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Consolidarea și dezvoltarea cunoștințelor acumulate, realizarea aranjamentelor muzicale vocal-

instrumentale pe diferite genuri muzicale. 

Atragerea de noi cursanți care vor să-și șlefuiască aptitudinile artistice native sau să petreacă timpul 

în mod util și plăcut.  

      -   COCOCI IONEL – expert Ceramică, Vădastra 

Realizarea de mărțișoare pentru 1 martie 2022. 

- ONȚICĂ IULIAN – expert Instrumente populare și canto popular, Slatina 

Iulie-August 2021 

„Școala de vară“ – o alternativă atractivă pentru petrecerea unei perioade din vacanța de vară – 

experiențele de grup încheagă prietenii, dau naștere la adaptări la situații sociale. 

Copiii exersează melodii cunoscute, îmbunătățind relațiile dintre ei. 

Dezvoltarea imaginației și creativității, acceptarea de noi provocări, descoperirea de soluții 

practice și utile vieții de zi cu zi. 

                                                      10. 

August: 

- Pregatirea spre aprobare a Planului de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022 al 

sectiei Arte si Mestesuguri  

- Intocmire referat in vederea Instalarii internetului in  fiecare clasa de curs de la sediul 

sectiei Arte si Mestesuguri pentru a pregati noul an scolar. 

- Centralizarea situatiei scolare pentru anul de studiu 2020-2021 si inaintarea spre 

informare, analiza si luarea eventualelor masuri, catre manager(director general). 

PROIECTE DE VARA: 

- ENACHE LIVIU-LUCIAN – expert Instrumente populare și canto popular, 

Morunglav 
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02-06 august 2021 – gamele cu o singură alterație la cheie, înțelegerea rolului treptei a treia în 

gamele majore                                                                       

09-13 august 2021 – cântarea, în colectiv, a cântecelor tradiționale din vatra satului 

16-20 august - organizarea activității, aplicând metode noi în predarea informațiilor și fixarea 

acestora, 

23-27 august 2021 - predarea „intervalelor mărite“. 

- FIERARU ELENA – instructor Împletituri nuiele, Cezieni 

Realizarea unei excursii în județul Vîlcea pentru a descoperii obiceiurile și tadițiile din acest județ. 

Deplasarea după materia primă necesară Împletitului: salcie. Identificarea salciei care poate fi 

prelucrată, de către cursanții clasei. 

- SCARLAT MARIN – instructor Dans popular, Optași-Măgura 

Tema proiectului: Identificarea tuturor dansurilor din Valea Cotmenei și realizarea unui schimb 

de                                                                   

experiență cu comunele din jur – Poboru și Movileni. 

Valea Cotmenei – subzonă folclorică ce face parte din cele două mari zone folclorice, Oltenia și 

Muntenia, având comunele în Olt: Tătulești, Optași, Colonești, Sârbii-Măgura, Corbu, Icoana și în 

Argeș - Hîrsești și Stolnici. 

În prima etapă – identificarea tuturor dansurilor din valea Cotmenei; 

A doua etapă – schimb de experiență cu tinerii dansatori din comunele Poboru și Movileni. 

- STAN EDUARD-MĂDĂLIN – instructor Instrumente populare și canto popular, 

Bîrza 

02-06 august 2021 – realizarea unor materiale specifice temei zilnice, 

09-13 august 2021 – organizarea activității, aplicând metode noi în predarea informațiilor și fixarea 

acestora, 
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16-20 august – predarea „intervalelor micșorate“, 

23-27 august 2021 – elevii vor fi capabili să recepteze deprinderile de cânt, tehnica instrumentală. 

- ONȚICĂ GHEORGHE-ADRIAN – instructor Clarinet/saxofon, Slatina 

„Școala de vară“ – esența proiectului – socializare, comunicare, organizare, respectarea regulilor 

de conduită, bucuria de a fi împreună. Copiii învață, prin diverse exerciții instructiv-recreative, să-

și îmbunătățească studiul individual și studiul de grup. 

- STAN ALEXANDRU – instructor Cioplit lemn, Corbu 

Plan de vacanță: confecționarea de mărțișoare pentru anul următor. 

- ROTARU FLORENTINA-CARMINA – expert Dans, Drăgănești-Olt 

„Dansul popular, poarta spre identitatea națională a unui popor“ August - Septembrie 2021                                                                        

Educarea capacității de receptare a ritmului unei melodii de joc popular. 

                                                                   11. 

Formarea și dezvolatarea deprinderilor de a interpreta, după model și apoi independent, un text 

coregrafic de mici întinderi.                                                              

Dezvoltarea motivației de a prețui și continua valorile folclorului local. 

Strategii didactice: metode și procedee, mijloace didactice. 

- NANU ROXANA-MARIA – instructor Nai/Fluier, Caracal 

16 august-15 septembrie 2021 

Pe perioada verii am procedat la următoarele: planificarea materiei pentru anul școlar 2021-2022, 

curățarea și acordarea instrumentelor elevilor, pregătirea elevilor pentru spectacolul din data de 

29.08.2021 – Ziua comunei Traian, întâlniri cu elevi, discuții, jocuri educative. 

- ARICIU MARIAN-SANDU – expert Instrumente populare, Dobrețu 

01 august -15 septembrie 2021 

Membru organizator proiect artistic cu primăria Iancu-Jianu – 15 august 2021 – Ziua comunei. 
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Pregătirea repertoriului elevilor clasei de instrumente pentru participarea la acest eveniment. 

De asemenea, am lucrat la curățirea și verificarea instrumentelor cu coarde și a celor cu clape. 

- BUNGIU ALEXANDRU-HARI – instructor Iconografie, Slatina 

Proiect de vară: „Artă, Cultură, Spiritualitate“, iulie-septembrie 2021 

În luna iulie – vizită bisericile din Slatina, apoi Mănăstirea Clocociov. 

În luna august – vizită, cu cursanții, la Mănăstirea Cozia, Vâlcea. 

În luna septembrie – întâlniri în aer liber, discuții despre pictura pe sticlă, acțiuni recreative, jocuri 

distractive, dezvoltarea libertății de expresie a copiilor, îmbunătățitrea relațiilor de comunicare 

între copii și între copii și adulți. 

- DRAGULIN MIHAI IONUT – expert Instrumente populare, Iancu Jianu 

Incepand cu luna August:  montat aparatura de sunet profesionala in sala de studiu, aducerea de 

instrumente profesionale (vioara, acordeon, etc) conectate la sistem de sonorizare si cursantii au 

putut experimenta studiul cu acompaniament al orchestrei. 

- STROE LUCIAN – instructor dans popular, Falcoiu 

In perioada 27-29 august 2021 participare la “Festivalul International Ecouri Mesesene” din 

municipiul Zalau, judetul Salaj. 

Septembrie – Octombrie: 

- Pregatirea inceputului de an scolar 2021 – 2022 cu toata logistica necesara. 

- Inceperea inscrierilor la clasele sectiei pentru anul de studiu 2021 – 2022. 

- Eliberarea de Diplome de absolvire. 

- Activitati zilnice, curente, de organizare si functionare a setiei. 

- Planificarile Materiei si Orarele pentru anul scolar in curs (2021-2022) pentru toate clasele 

sectiei, au fost depuse de catre  instructorii/expertii sectiei.                

- Pastrarea legaturii permanente cu toate clasele sectiei din judet si solutionarea eventualelor 

probleme aparute.                                                                               
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- Coperta 1 a revistei “Jandarmeria Romana” nr.55/iunie 2021 este reprezentata de una dintre 

picturile realizate de catre cursantii sectiei Arte si Mestesuguri din cadrul evenimentului 

„Jandarmeria in Culori” , iar deschiderea revistei se face cu descrierea evenimentului  

                                                                  12. 

„Mai activi, Mai sanatosi” a sectiei nostre impreuna cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi 

Olt. 

- Clasa de Dans popular, Optași-Măgura, instructor Scarlat Marin: 

           05 septembrie 2021 – spectacol la Bucuresti, de Zilele Culturii Palestiniene, 

           08 septembrie 2021 – spectacol cu Ansamblul „Doina Oltului“, 

           21 septembrie 2021 – preselecții „Românii au talent“, Brașov“, 

           16 octombrie 2021 – etapa a II-a „Românii au talent“, București,                                                

Noiembrie:  

- Centralizarea Rapoartelor de Activitate pentru clasele cu contracte de colaborare, pentru 

luna Octombrie. In acest moment sunt 23 de contracte civile. 

- Inregistrari, pe scena, cu elevii clasei de balet Slatina in vederea participarii la concursuri 

online. 

- Intocmirea referatelor de necesitate pentru anul 2022 ale Sectiei Arte si Mestesuguri, in 

vederea realizarii Planului de Achizitii pentru anul 2022 si transmiterea lor catre Serviciul 

Buget, Financiar, Contabilitate, Achizitii Publice si Administrativ al CJCA Olt. 

- Pregatirea colindelor de Craciun si a activitatilor specifice sarbatorilor de iarna la clase. 

- Organizarea spetacolului “Colinde si Colindători” desfasurat la Centrul Cultural “Eugen 

Ionescu” Slatina si difuzat in ziua de Craciun. 

- Clasa de Pictură, Vișina,  expert Halupa Cristina-Georgeta: 

            Noiembrie 2021 – expoziție la Căminul Cultural Vișina, 

- Clasa de Actorie, Slatina, expert Lehăduș Andreea: 
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            noiembrie 2021 – participare la Concursul Național de Teatru „Romeo și Julieta“, 

București. 

- Clasa de Dans popular, Optași-Măgura, instructor Scarlat Marin: 

     13 noiembrie 2021 – spectacol pentru postul PROTV, București,  

     24 noiembrie 2021 - spectacol pentru postul KANAL D, București, 

           25 noiembrie 2021 – filmări pentru 1 decembrie 2021. 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

noiembrie 2021 – participare Concurs Internațional „City of Dance By SIBBA“ unde am 

obținut 3 burse de studiu în Italia, Movenent Dance Festival – „Campus & Contest – San 

Francesco di Paola“, Italia, locul I și IV, 

- Clasa de Iconografie, Slatina, instructor Bungiu Alexandru-Hari: 

          noiembrie-decembrie 2021 – deplasări cu elevii la mănăstirile din județ și la  

          Muzeul Județean Olt 

- Clasa de Pictură, Slatina, instructor Diaconu Gheorghe: 

noiembrie-decembrie 2021 - realizare lucrări de pictură și grafică pentru revista 

Jandarmeria Română, 

vizite la Muzeul Județean Olt, secția Artă plastică, vizitarea unor expoziții de pictură 

deschise la Galeria de Artă a Muzeului Județean și la Biblioteca Județeană „Ion 

Minulescu“, Slatina. 

                                                        13. 

- Parteneriat educational Educatie Plastică nr.3473/04.11.2021 cu Școala Gimnazială 

”Mircea Ghitulescu” localitatea Cuca jud. Argeș cu tema: “Împreună pentru dezvoltarea 

abilităților plastice” clasa Pictura Vitomirești Instructor Radu Vasile. 

Decembrie: 
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- Centralizarea Rapoartelor de Activitate pentru clasele cu contract civil (24 de contracte), 

pentru luna Noiembrie.                    

- Centralizarea celor 31 de Rapoarte de Activitate pentru clasele cu contract individual de 

munca pentru Semestrul I si anume lunile Septembrie, Octombrie, Noiembrie si Decembrie 

2021. 

- Întocmirea Calendarului Manifestărilor Culturale pentru Secția Arte și Meșteșuguri 

pentru anul 2022.  

- Susținerea Spectacolului “ Colinde și Colindători” 

- Clasa de Pictură, Vișina,  expert Halupa Cristina-Georgeta: 

25 decembrie 2021 – expoziția de Crăciun, Vișina. 

- Clasa de Dans popular, Slatina, instructor Ispas Constantin: 

         01 decembrie 2021 – program artistic de Ziua Națională a României. 

- Clasa de Clarinet/Saxofon, Slatina, instructor Onțică Gheorghe-Adrian: 

         17 decembrie 2021 – spectacol de Crăciun, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, Slatina. 

- Clasa de Instrumente populare și canto popular, Morunglav, expert Enache Liviu-

Lucian: 

-          17 decembrie 2021 – spectacol de Crăciun, Centrul Cultural „Eugen Ionescu” Slatina 

- Clasa de Actorie, Slatina, expert Lehăduș Andreea: 

17 decembrie 2021 – spectacol de Crăciun, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, Slatina. 

- Clasa de Dans popular, Optași-Măgura, instructor Scarlat Marin 

     01 decembrie 2021 – participare la Parada portului popular, Scornicești, 

11 decembrie 2021 – Obiceiuri de iarnă, Ștefănești, Argeș, 

18 decembrie 2021 – spectacol caritabil la Azilul de bătrâni din Valea Ursului, Bascov, 

19 decembrie 2021 – transmisie în direct la Antena Satelor de la Școala din Optași-Măgura, 

22 decembrie 2021 – spectacol la Școala din Optași-Măgura, Obiceiuri de iarnă. 

- Clasa de Orgă electronică, Slatina, expert Fieraru Marius-Arald: 



76 
 
 

          17 decembrie 2021 – spectacol de Crăciun, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, Slatina 

- Clasa de Canto clasic, Slatina, expert Silinescu Deniza-Maria: 

17 decembrie 2021 – spectacol de Crăciun, Centrul Cultural „Eugen Ionescu“, Slatina 

- Clasa de Balet, Slatina, instructor Vîlciu Ioana: 

decembrie 2021 – participare la Concursul ST-ART DANCE COMPETITION, Iași – unde 

am obținut 6 locuri I, 

decembrie 2021 – participare la Concursul „D’AOR GRAND PRIX ROMÂNIA 

FESTIVAL“, Bușteni – unde am obținut 5 locuri I - solo, 1 loc I – grupe, 1 loc II – grupe, 

trofeul „Balerina de Aur“, trofeul „Regina Dansului de Caracter“. 

                                                      14. 

- Clasa de Instrumente populare, Caracal, expert Voicu Daniel: 

Decembrie 2021 – spectacole de Crăciun 

- Clasa de Dans popular, Movileni, instructor Dima Florea: 

01 decembrie 2021 – spectacol de Ziua Națională a României, Dobrețu, 

decembrie 2021 – spectacole de Crăciun 

- Clasa de Cojocărit, Corabia, expert Bîciu Ileana: 

         decembrie 2021 – expoziție cu globulețe confecționate de elevii clasei de Cojocărit 

- Conform Planului de Școlarizare pentru anul Școlar 2021-2022 al secției Arte și 

Meșteșuguri aprobat de Consiliul Județean Olt totalul claselor este de 61 de clase 

permanente dintre care 57 de clase active, cu un total de 1394 de cursanți înscriși, până in 

acest moment.       
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Anexa 4 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Secția: Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și 

Promovarea Culturii Tradiționale 

 

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

cu sistemul instituţional existent: 

Centrul Judeţean de Cultura si Arta Olt, îşi desfăşoară activitatea în municipiul Slatina, având ca 

arie de acoperire întreg teritoriu al judeţului Olt. 

Sectia: Programe,  Proiecte,  Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservarea și Promovarea  

Culturii Traditionale, prin acţiunile sale crează un element propice de atracţie a tuturor categoriilor 

de vârstă şi poate contribui cu pregnanţă la dezvoltarea conştiinţei culturale individuale a acestora. 

Programele și proiectele Sectiei, sunt corelate si corespund politicilor culturale ale autoritatii, 

satisfăcand în mare parte  necesitățile culturale ale populației județului Olt. 

Datorita prelungirii stării de alertă și a măsurilor impuse de prevenire și combatere a efectelor 

cauzate de noul coranavirus (COVID-19), măsuri menționate în Legea 55/15.05.2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, o parte  

din activitățile culturale, menționate în Calendarul Manifestărilor Culturale pe anul 2021, s-au 

desfășurat în mediul online, sau altele au fost  reprogramate la o data ulteriaoară, atunci cand 

măsurile de prevenire și combatere a efectelor pandemiei ne-au permis desfășurarea lor cu public. 

În scopul promovării proiectelor instituţiei și de a fi  în atenția interesului public, pe  parcursul 

anului 2021, Sectia: Programe,  Proiecte,  Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservarea si 

Promovarea  Culturii Traditionale, a avut o serie de colaborări cu mass media locală, regională şi 

naţională, precum şi cu posturile de radio şi televiziune. Astfel, au fost realizate şi prezentate, prin 
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intermediul instituţiilor sus-menţionate, o serie de articole, interviuri, apariţii televizate. O altă 

modalitate a constituit-o realizarea de afişe, invitaţii, pliante, fotografii, cataloage, CD-uri, 

bannere, etc. De asemenea toate activitățile se regăsesc pe site-ul secției: 

https://artasiculturaolt.ro/ppisccpct-pagina-principala/ și pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/sectiaprogrameproiecte/?ref=page_internal  cu scopul de protejare a 

patrimoniului cultural și de conștientizare a valorii acestuia de către comunitate, prin punerea în 

valoare a elementelor de identitate locală și regională și printr-o mai bună protejare a patrimoniului 

cultural. 

2. Principalele activități desfășurate în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021 la care Secția: 

Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii 

Tradiționale a fost organizator principal: 

06.01.2021  Păzitul fântânilor – proiect cercetare: locuitorii din Izbiceni, judeţul Olt, dar 

şi din alte localităţi de pe malul stâng al Oltului respectă de zeci de ani tradiţia de a-şi păzi fântânile 

în noaptea dinspre Bobotează spre Sfântul Ion, pentru ca apa să nu le fie spurcată cu cenuşă, cu 

paie sau bălegar. Urmele obiceiului se pierd în poveştile bunicilor, dar tradiţia e continuată de către  

sătenii din Izbiceni, Olt. 

07.01.2021 Traditii si obiceiuri de Boboteaza si Sf. Ion – proiect cercetare la Izbiceni, 

Giuvărăşti,  

15.01.2021 Moment omagial Mihai Eminescu – prezentare colecție de carte 

M.Eminescu, expozitie de desene cu  illustrate, din opera marelui poet, semnate de catre artistul 

plastic Spiru Vergulescu; reciări poezii M. Eminescu,   muzica folk;  canto clasic; recitări, balet. 

Biblioteca Județeana Ion Minulescu Slatina 

01.02.2021 Sf. Trifon – proiect cercetare culegerea de date și imagini, referitoare la 

obiceiurile, tradițiile și ritualurile religioase prilejuite de Sărbătoarea Sf. Trifon, Ianca, Potelu. 

https://artasiculturaolt.ro/ppisccpct-pagina-principala/
https://www.facebook.com/sectiaprogrameproiecte/?ref=page_internal
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08.03.2021 Ziua femeii- Salonul de primavară – proiect cultural- spectacol artistic 

dedicate zilei femeii, expoziție de artă plastică “ Maestru și discipol”. Biblioteca Județeana Ion 

Minulescu Slatina. 

18.02.2021 Dragobetele- spectacol omagial de ziua ]ndr[gosti’ilor, prezentare. Centrul 

Cultural Eugen Ionescu Slatina. 

08.03.2021 Ziua femeii – Salonul de primăvară “Maestru și discipol”- expoziție de 

picture dedicate zilei femeii, spectacol artistic. Biblioteca Județeană Ion Minulescu Slatina 

14.03.2021 Strigarea  peste sat- este o sărbătoare care se desfășoară în seara de “lăsatul 

secului”, obicei păstrat în majoritatea localităților din județul Olt – anul acesta am participat ]n 

localitatea Oporelu. 

30.03.2021. Simpozion Internațional Eugen Ionescu, prima suta de ani - se înscrie în 

seria manifestărilor culturale dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, sărbătorită în fiecare an la 27 

martie, fiind totodată și un omagiu adus unuia dintre cei mai mari dramaturgi din literatura 

universală, Eugen Ionescu. S-a desfășurat în mediul online cu participarea mai multor personalități 

din mai multe țări. 

31.03.2021 “Cămașa cu altiță” – Participarea C.J.C.A.Olt la întocmirea dosarului, 

“Cămașa cu altiță din Romania și R. Moldova”, pentru includerea acesteia în Patrimoniul Imaterial 

al Umanității.  

25.04.2021 Tradiții, credințe și obiceiuri legate de Florii - cercetare etnofolclorică în 

localitatea Izbiceni.  

25.04.2021 “Carul cu flori” editia a VI-a - festival-concurs care se desfasoară anual de 

sarbatoarea “Floriilor”, participă tineri soliști de muzică populară si instrumentala  din județul Olt. 

Giuvărăști. 

29.04.2021 Tradiții și obiceiuri Pascale- Revitalizarea unor obiceiuri din zona satului de 

odinioară prin implicarea copiilor și tinerilor în practicarea acestor obiceiuri dar și a unor 
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meșteșuguri care se practică din ce în ce mai rar. Încondeierea ouălor, facerea țesturilor din pămant, 

în perioada Floriilor si a Paștelui. Potcoava 

03.05.2021 Concurs pascal de ciocnit ouă- obicei trdițional care se ține în nordul județului 

Olt, la care participă comunitatea din localitatea Dumitrești. 

03.05.2021 Hora de pomană – cercetare etnofolclorică. Este  un obicei-ritual care ține 

de cultul morților, întâlnit în județul Olt cu precădere în zona de sud. Garcov 

04.05.2021 Concurs pascal de ciocnit ouă- obicei trdițional care se ține în cea de-a treia 

zi de Paști, conform obiceiului, în curtea bisericii Parohiei Câmpu Mare – Dobroteasa. 

11.05.2021 „Paștele Blajinilor” sau „Marțea negrilor”- cercetare obiceiuri și tradiții,  

„Paștile Blajinilor” are loc în mod tradițional în lunea de după Duminica Tomii (prima duminică 

după Paști), Izvorul-Găneasa. 

  16.05.2021 “Floare de salcam”, editia a IX-a - festival-concurs de muzică populară, 

vocal-instrumentală la care  participă tineri soliști de muzică populară si instrumentala  din 

județul Olt. Urzica. 

 10.06.2021 Pomul Vietii - Festival etnofolcloric. Târg de ceramică şi meşteşuguri 

populare de pe Valea Olteţului, expoziţie. Cei peste douăzeci și șase de ucenici sunt dovada 

că meșteșugurile nu vor dispărea prea curând. 

20.06.2021 Obiceiuri și tradiții de Rusalii – Jocul pentru morți la Izvoarele- c 

ercetare  În dimineața zilei de Rusalii, la Izvoarele, femeile umplu coșurile cu bucate de 

împărțit și vin la cimitir unde, după ritualul religios specific. Când ceata de călușari sosește în 

cimitir, toată lumea se adună să vadă prima reprezentație de căluș, pentru că, aici, spre 

deosebire de alte sate, dansul specific acestei perioade pornește din cimitir.Izvoarele. 

20.06.2021 Călușul de la Cezieni, o tradiție perpetuă - Odată cu răsăritul soarelui 

în Duminica Rusaliilor, pe ulițele satelor comunei Cezieni pornesc călușarii. Călușarii 

mergând din casă în casă pe la gospodarii care cred că jocul lor aduce – pe lângă bucurie – o 

protecție împotriva relelor care s-ar putea abate asupra lor și a bunurilor din gospodărie. 
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Cezieni. 

20.06.2021 În ie la Liturghie - În săptămâna a Rusaliilor anului 2021, joi 24 iunie 

este chiar ziua de Sânziene (sau Drăgaica) o zi care în tradiția poporului român, mediatizată 

zi internațională a iei. Caracal. 

20.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I – În  perioada 20-27.06.2021 s-a desfășurat 

“Festivalul Calușului Oltenesc”, editia I în 6 centre folclorice din principalele vetre călușerești 

ale județului Olt. Formații de călușari din județul Olt, prezente în curțile oamenilor din satele  

arondate fiecărui Centru. 

Spectacol folcloric la scenă cu formații artistice de dansuri populare, soliști vocali și 

festivitate de premiere. 

În încheiere, Spectacol extraordinar, Ansamblul Folcloric “Doina Oltului” 

20.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Valcele; 

21.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Corbu; 

23.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Osica de Sus; 

25.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Brastavățu; 

26.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Pleșoiu: 

26.06.2021 Călușul oltenesc, ediția I  - Samburești. 

24.06.2021 Craiova se îmbracă în ie - În Zona Foișor a parcului a fost organizată 

Aleea Oltenească, ce a cuprins o expoziție de costume populare de patrimoniu din cele cinci 

judete ale Olteniei, aflate în colecția Muzeului Olteniei. Județul Olt a fost reprezentat de către 

Alexandrina Olguța Filip, creatoare de ii din comuna Cezieni, declarată Tezaur Uman Viu. 

27.06.2021 Sărbatoarea Iilor – Festivalului National „SĂRBĂTOARERA IILOR 

LA CEZIENI”, ediția a XXXVII-a , este una dintre cele mai importante sărbători locale ale 

județului Olt care are loc la Cezieni, de obicei, în preajma sărbătorii Drăgaica. Cezieni. 
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24.06.2021 “Obiceiuri de Sanziene”- cercetare obiceiuri și tradiții. Participare 

C.J.C.A.Olt la întocmirea dosarului,  “Obiceiuri de Sanziene”, pentru introducerea în lista 

Elementelolr de Patrimoniu Național. 

20.07.2021„ILIE MARTIN” - Festivalul folcloric. Sărbătoare populară, concurs de 

formaţii şi ansambluri folclorice din Coloneşti şi localităţile învecinate. Spectacol folcloric. 

Colonești 

30.07.2021 „Horele de pomană” în Județul Olt – cercetare-documentare obicei-

ritual care ține de cultul morților, întâlnit în județul Olt cu precădere în zona de sud. Aceste 

hore creează legături invizibile între universul nostru, al celor vii și un univers al celor morți. 

Participarea C.J.C.A.Olt la întocmirea dosarului „Horele de pomană”, pentru includerea 

acestora în lista Elementelor de Patrimoniu. 

01.08.2021 „FIRUL DE AUR DIN LADA DE ZESTRE STRĂBUNĂ”-  Sărbătoare 

dedicată portului tradiţional şi meşteşugurilor. Spectacol folcloric – prezentare. Poboru 

06.08.2021 „SĂRBĂTOAREA LUBENIŢEI” - Concurs pentru alegerea celei mai 

mari şi celei mai mici lubeniţe. Cercetare, conservare obiceiuri si traditii. Spectacol folcloric. 

Văleni 

08.08.2021 Ziua Comunei Valea Mare – Spectacol folcloric, prezentare. Valea 

Mare 

31-01. 08.2021 Targul meșterilor Populari din Romania – Expoziție de meșteșuguri 

tradiționale: au participat un număr de 80 de creatori populari din toate județele țării. Județul 

Olt fiind reprezentat de meșterul popular, Stan Alexandru  din Corbu – cioplitor în lemn; 

meșter popular,Bâciu Ileana din Corabia – cojocărit. Rm Valcea 

21 – 22.08.2021 Cantecele Oltului – Festival națtional de folclor la care participă 

ansambluri folclorice din județul Olt.Călimănești-Valcea 

08.09.2021  Ziua comunei Slătioara- spectacol folcloric, prezentare. Slătioara 

10.12.09 „ROMULA FEST”, ediția a II-a  -  Festival de reconstituire a perioadei 
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daco-romane. Spectacol folcloric. Dobrosloveni 

13-16.092021 Conferința Internațională de Folclor - Conferința Internațională de 

Folclor cu tema „Tradiție și continuitate în valorificarea patrimoniului cultural imaterial” – 

ediția I a avut loc la Pitești.   

26.08 – 02.09.2021„TABĂRA DE CREAȚIE PLASTICĂ NICOLAE TRUTA”, 

ediția a XVII-a  - Tabăra de creaţie plastică la care participa artisti plastici consacrati cu 

origini oltene;  promovare, colectie lucrari pinacoteca. Sf. Gheorghe-Tulcea. 

22.11-02.12.2021 „DIALOGUL ABSURZILOR…?”, ediția a XI-a - Festival-

concurs  de teatru  din cadrul proiectului„Teatrul pentru Mâine“. Online 

24-26.11.2021 ZILELE EUGEN IONESCU – Ediția a XXXI - În cadrul acestui 

proiect au loc mai multe activități pe mai multe secțiuni, la care participă elevii Școlii 

Gimnaziale „Eugen Ionescu”.Slatina 

23.12.2021 Obiceiuri și tradiții de iarnă - Prin acțiunea desfășurată în satele Poboru, 

Cornățelu și Seaca s-a urmărit revitalizarea obiceiurilor de iarnă, în special a colindelor, prin 

implicarea copiilor și tinerilor în practicarea acestora 

3. Măsuri  luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 

refuncţionalizări ale spaţiilor. 

Având în vedere specificul activităţii Secției, la nivelul instituţie și a spațiilor unde Secția își 

desfășoară activitatea începand cu anul 2021, unul dintre spații i am dat utilitatea de 

Bibliotecă, pentru care am primit diferite donații de carte de specialitate atat din mediul privat 

cat și donații de la alte instituții. 

În prezent Biblioteca este dotată cu aproximativ 3000 de volume de carte. 

De asemenea datorită Taberelor de Creație Plastică, organizate de către Secția: Programe, 

Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare și Promovarea Culturii Tradiționale, 

în urma cărora am primit donații de lucrări de pictură, am organizat Pinacoteca instituției, iar 

unul dintre spații are destinația de Galerie de Artă Permanentă, în care se regăsec lucrări de 
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pictură ale artiștilor plastici consacrați, participanți în taberele de creație. 

De asemenea o parte din lucrările de pictură ale artiștilor și copiilor, partcipanți în Tabăra de 

Creație „Maestru și discipol” se află la sediul instituției, expuse pe holuri și în birouri. 

4. Analiza capacității Secției din punctul de vedere al resursei umane. 

Anul acesta, datorită deficitului de personal în c adrul Secției, a avut loc scoaterea la concurs 

și ocuparea   postului vacant,  respectiv,  postul de Consultant artistic – gradul IA- studii 

superioare din cadrul  Compartimentului Programe, Proiecte, Impresariat si Spectacole.     

Acest post acoperă servicii de marketing cultural, publicitate, relație partenerii media, 

administrare pagina FB cu activitățile desfășurate, ajută la administrarea  site-ul institutiei, 

redactare materiale publicitare,îndeplinirea atributiilor din Regulamentul de Organizare si 

Functionare, destinate compartimentului de specialitate.  

Avand în vedere activitatea din cadrul Secției,  fiind mult mai complexă, atat ca arie culturală 

cat și prin  desfasurarea unui numar foarte mare de activității culturale, există în continuare  

deficit de personal si, ca urmare, este nevoie  de personal  de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Anexa 5  

 

Calendarul cu Principalele Acțiuni Culturale ale Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Olt 

01 ianuarie – 31 decembrie 2021 

 

Repartiția pe secții a acțiunilor culturale: 

1. Secţia Programe, Proiecte, Impresariat, Spectacole, Cercetare, Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Nr.  

Crt. 

Denumirea 

Manifestărilor culturale 

Caracter  Locul 

Si perioada de  

desfăşurare 

 

Organizatori 

 

 

Colaboratori  

 IANUARIE     

1. „BOBOTEAZA „ 

(BOTEZUL CAILOR)  

Concursul de cai de la Slatioara-

cercetare obiceiuri si traditii.  

judeţean 
Slătioara 

06 ian. 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria Slătioara 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

2 
„MIHAI  EMINESCU”  judetean 15 ianuarie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

Biblioteca Judeteana I. 

Minulescu 
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Moment omagial:   moment poetic, 

moment  muzical, expozitie desene 

tematice. 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

I.S.J.Olt 

3 „PRODUS AUTENTIC ÎN 

JUDEŢUL OLT“ – Program de 

înregistrare şi conservare a produselor 

autentice realizate de meşteri populari 

din judeţul Olt   (etichetarea obiectelor 

deosebite din punct de vedere artistic).  

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 

4 „CULTURA TRADIŢIONALA A 

JUDEŢULUI OLT“ 

 Cercetare sociologică, etnografică şi 

etnofolclorică în localităţile judeţului 

Olt 

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 

5 „TRADIŢII, OBICEIURI, 

CUTUME“.  

– Cercetare etnofolclorică în localităţile 

judeţului Olt 

 – obiceiurile de naştere, botez, nuntă, 

înmormântare; 

- obiceiuri  hora de pomană; 

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 
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- obiceiuri de Rusalii (cercetarea 

obiceiului, jocul pentru morti),  la 

Izvoarele,  

- obiceiuri de  Sf. Gheorghe, Sf Ilie; Sf. 

Dumitru; 

- obiceiuri de iarna, alte obiceiuri. 

6 „INTERFERENŢE SOCIO-

CULTURALE ÎN  JUDEŢUL OLT, 

LOCUITE DE ROMÂNI, BULGARI 

ŞI RROMI“ 

 Studierea tradiţiilor, obiceiurilor 

acestor comunităţi în zonele Brebeni, 

Coteana, Comani, Stoeneşti, Vlădila, 

Cezieni şi alte localităţi cu potenţial de 

cercetare. 

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 

7 

„TEZAURE UMANE VII“. 

Întocmirea de documentaţii pentru 

programul Ministerul Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, de acordare a 

titlui de „Tezaur uman viu”. 

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte si 

Mestesuguri 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 
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8 „S.O.S. ARHITECTURA 

RURALĂ“.  

– Inventarierea caselor încă viabile cu 

arhitectură tradiţională din  judeţul Olt, 

fotografiere, măsurători, în colaborare 

cu specialişti de la Muzeul Judetean Olt 

– Bujoreni Vâlcea si cu Ordinul 

Arhitectilor din  Romania- filiala 

Oltenia. 

judeţean 
Aprilie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 

10 „ZESTREA ROMÂNILOR“. – 

PROMOVAREA CULTURII 

TRADITIONALE DIN JUDETUL 

OLT. 

-Proiecţie de filme documentare 

etnografice şi artistice in parteneriat cu 

televiziuni. 

judeţean 
Ianuarie – decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primării şi aşezăminte 

culturale din 

localităţile cercetate 

 

 

11 

„TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE 

BOBOTEAZĂ ŞI SFÂNTUL ION” 

- la Izbiceni, Giuvărăşti, Vădastra, 

Vădăstriţa, Brastavăţu. Expoziţii 

retrospective de fotografie şi proiecţii 

filme, realizate în aceste localităţi.  

 

 

judeţean 

 

 

Izbiceni, Giuvărăşti, 

Vădastra, Vădăstriţa, 

Brastavăţu 

 

04 – 09 ian. 2021 ian. 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primăriile şi Consiliile 

Locale Izbiceni, 

Giuvărăşti, Vădastra, 

Vădăstriţa, Brastavăţu 

Aşezămintele 

culturale din 

localităţile cercetate 
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15. 

„LISTA ASEZAMINTELOR 

CULTURALE DIN JUDETUL 

OLT” 

 - Actualizarea anuala. 

judeţean 

Toate localităţile 

judeţului Olt 

(luna ianuarie - 

decembrie 2021) 

Consiliul Judeţean Olt 

 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile şi consiliile 

locale 

Centrele de Cultură 

Casele de Cultură, 

Căminele Culturale 

 

16 
„SERILE DE SIDEF”. 

 - Teatru şcolar cu elevi de gimnaziu 

din unitati de invatamant din judetul 

Olt. 

 

local 

Slatina 

Lunar 

2021 

 

Consiliul Judeţean 

OLT 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Şcoala „Eugen 

Ionescu“ 

I.S.J. Olt 

 

      

    17 

„UNITI  IN GANDURI SI 

SIMTIRI”.   

Unirea Principatelor Române-24 

ianuarie 1859 .. 

Manifestare complexă: simpozioane, 

expoziţii, spectacole 

naţional 

Toate localităţile 

judeţului Olt 

24 ianuarie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia .„Doina 

Oltului“ 

Bib. jud. „Ion  

Minulescu“ 

Biblioteci 

Case de Cultură 

Muzee din Judeţ 

   
„SALONUL DE IARNA”. judeţean Slatina Consiliul Judeţean Olt 

Biblioteca Judeteana 

Olt 
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    18 

 – expoziţie de pictură din portofoliul 

C.J.C. A.Olt 

 

Februarie 

2021 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Muzeul Judeţean Olt 

 FEBRUARIE     

 

 

 

19 

„SFÂNTUL TRIFON“ 

Cercetarea, conservarea şi promovarea 

obiceiurilor şi credinţelor legate de 

tradiţia cultivării viţei de vie în diferite 

zone ale judeţului Olt.  

Proiecţie filme realizate la C.J.C.A. Olt. 

 

 

judeţean 

 

 

Localităţi din nordul 

judeţului Olt 

1 februarie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primării din nordul 

judeţului Olt 

Aşezăminte culturale 

din localităţile în care 

se desfăşoară acţiunea 

21 „STRIGAREA PESTE SAT“ 

Cercetarea, conservarea şi promovarea 

obiceiului strigării peste sat de Lăsatul 

Secului de Paşti în diverse zone ale 

judeţului Olt. 

 

 

judeţean 

 

 

Martie  – Aprilie  

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primării din jud. Olt 

Primarii si asezaminte 

culturale 

 

 

22 

„ÎNCURATUL CAILOR DE 

SÂN’TOADER“ 

Concursul traditional de cai de la 

Brâncoveni .  

 

 

 

local 

 

 

 

Brâncoveni şi Caracal 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.Olt 
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24 februarie 2021 

 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Brâncoveni 

Primăria Caracal 

Centrul Cultural 

„Romanaţi“ Caracal 

 MARTIE     

 

23 
„ ATELIERELE DE TEATRU” 

Festival-concurs de teatru anual’ la care 

participa localitatile arondate acestei 

zone (etapa zonala). 

zonal  
Nicolae Titulescu 

Martie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

I.S.J.OLT  

Consiliul  local 

N. Titulescu 

24 
„ SOIREES DE NACRE” 

-concurs judetean de recitari, dedicat 

Zilei  Francofoniei. 

judeţean  
Slatina 

20 martie 2021 

C.J.C.A.. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Şc.gen.,,Eugen 

Ionescu’’ 

Biblioteca Judeteana 

Ion Minulescu 

 

 

 

   26 

„ETNOGRAFICA“ 

SALONUL NAŢIONAL DE ARTĂ 

FOTOGRAFICĂ   

Ediţia a X-a a Salonului Național de 

fotografie cu caracter etnografic susţinut 

de Consiliul Judeţean Olt şi C.J.C.A. 

Olt. 

 

 

 

national  

 

 

 

Slatina 

28 martie 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

 

Centrul Cultural 

Eugen Ionescu Slatina 
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27 « EUGEN IONESCU - PRIMA SUTA 

DE ANI ». 

Simpozion National Eugen Ionescu – 

participa cadre ditactice din judetul Olt 

si invitati personalitati ai genului 

dramatic.     

national  Martie 

2021 

Şc.gen.,,Eugen 

Ionescu’’ 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Biblioteca Judeteana 

Ion Minulescu 

 APRILIE     

 

 

28 

„FESTIVALUL-CONCURS AL 

OUĂLOR ÎNCONDEIATE DE LA 

CIOCĂNEŞTI - SUCEAVA“. 

Participare la festivalul-concurs a 

mesterilor populari din judetul Olt, 

expoziţii cu ouă încondeiate, 

demonstraţii de încondeiat ouă. 

 

 

naţional 

 

 

Ciocăneşti-Suceava 

2021 

 

CJ Suceava 

Primăria Ciocăneşti 

Muzeul ouălor 

încondeiate Ciocăneşti 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte si 

Mestesuguri 

 

29  

„GOVIA, HORA DE POMANĂ, 

PĂRESIMILE SI SF. PASTI“ 

Tradiţii, credinţe şi obiceiuri legate de 

Florii şi Paşte. Cercetare etnofolclorica.   

 

 

judeţean 

 

 

Localităţi din sudul 

judeţului Olt 

aprilie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile localităţilor 

cercetate din sudul 

judeţului Olt 

 

Aşezăminte culturale 

din localităţile 

cercetate 

 



93 
 

31  

« CONCURS DE CIOCNIT OUA »  

- Dumitresti,  Verguleasa, Campu Mare 

si alte localitati din judetul Olt. 

judeţean Mai 2021 Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primăriile şi 

aşezămintele culturale 

ale localităţilor 

cercetate şi implicate 

în proiect. 

 

32  

“SALONUL DE PRIMAVARA‘’.  

-Expozitie din taberele de creatie 

« Maestru si discipol ».  

  

 

 

Aprilie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

 

Biblioteca Judeteana 

Ion Minulescu - 

Slatina 

 

33 

„CARUL CU FLORI” 

Festival Concurs de Muzică populară –  

ed. a VII-a. 

judeţean 
Givărăşti 

Aprilie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria şi Consiliul 

local Giuvărăşti 

34 
„ ATELIERELE DE TEATRU” 

Festival-concurs de teatru anual’ la care 

participa localitatile arondate acestei 

zone (etapa zonala).  

zonal  Vadastra 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

I.S.J.OLT  

Primăria şi Consiliul 

local Vadastra 
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35 „UTILIZAREA METODEI 

DRAMATIZARII”  

Seminar – Simpozion cu cadrele 

didactice din judeţul Olt, în cadrul 

activităţilor extra-curiculare  

judeţean  
Slatina 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Casa Corpului 

Didactic Olt 

 MAI 

 
    

 

36 

„ ATELIERELE DE TEATRU” 

Festival-concurs de teatru anual’ la care 

participa localitatile arondate acestei 

zone (etapa zonala). . 

zonal  
Bobicesti 

Mai 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

I.S.J.Olt 

Primăria şi Consiliul 

local Bobicesti 

37 

„FLOARE DE SALCAM”  

Festival -  concurs de mauzica populara 

vocal-instrumentala. 

judetean  
Urzica 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primaria Urzica 

Caminul Culturtal 

Urzica 

Sectia Doina Oltului 

38 „ZILELE POEZIEI IN OLT” 

Festival- concurs de poezie: 

Ion Minulescu; Virgil Carianopol; 

Virgil Mazilescu 

national  

Slatina 

Draganesti-Olt 

Caracal 

Corabia 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Biblioteca Judeteana 

Ion Minulescu 

Biblioteca Caracal 

Biblioteca Corabia 
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2021 

 

 

 

39 

„INTERFERENTE LIMITROFE IN 

CULTURA POPULARA DIN 

OLTENIA «  

.  – Proiect desfăşurat în colaborare cu 

Sectia Arte şi Mestesuguri, în parteneriat 

cu Muzeul Judeţean de Istorie Aurelian 

Sacerdoţeanu Vâlcea, Muzeul Satului 

Bujoreni şi Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vâlcea : 

Expoziţie de obiecte realizate de meşteri 

populari din Olt; 

Demonstraţii ale meşterilor populari din 

Olt. 

Expoziţie şi prezentare de carte 

etnografică. 

 

 

 

 

interjudeţean 

 

 

 

 

Mai  2021 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.Olt 

 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte şi 

Mestesuguri 

Muzeul Judeţean de 

Istorie Aurelian 

Sacerdoţeanu Vâlcea, 

Muzeul Satului 

Bujoreni şi Centrul 

Judeţean pentru 

Conservarea şi 

Promovarea Culturii 

Tradiţionale Vâlcea : 

 

 

 

41 

„CÂNTECELE DUNĂRII” 

 Concurs pentru solişti vocali şi 

instrumentişti din localităţile riverane 

Dunării,  Festival de interpretare a 

cântecului popular, Ianca. 

interjudeţean 

Ianca 

Mai 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul Local Ianca 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 
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42. 
„FII SATULUI – GIUVARASTI” 

Intalnirea anuala a fiilor satului – 

implicare in  activitatile culturale 

desfasurate.  

local 

Giuvărăşti 

Mai 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria şi Consiliul 

Local Giuvărăşti 

Căminul Cultural 

 

43. „ZILELE COMUNEI  

SAMBURESTI” 

- implicare in  activitatile 

culturale desfasurate. 

local  

Sâmbureşti 

Mai 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Consiliul Local şi 

Primăria Sâmbureşti 

Căminul Cultural 

 

 

 

44. 

„SARBATOAREA BUJORULUI” 

Sărbătoare anuală. Marchează înflorirea 

bujorilor în pădurea de la marginea 

localităţii. Spectacol folcloric la care 

participă formaţii şi interpreţi din 

Radomireşti şi din localităţile 

învecinate’ 

-cercetare, conservare,  implicare in  

activitatile culturale desfasurate. 

local 

Radomireşti – Pădurea 

Crăciunei 

Mai 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul Local 

Radomireşti 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia „Doina Oltului“ 
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45 

„FESTIVALUL CALUSULUI 

PENTRU COPII” 

– Slatina. Festival naţional cu 

participarea formaţiilor de căluşari, 

căluşeri şi căiuţi, copii din toate zonele 

etnofolclorice ale ţării. 

 

naţional 

Slatina 

Mai 

2021 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt 

Palatul Copiilor 

„Adrian Baran” 

Primăria Slatina 

 

C.J.C.A. Olt 

 

 

46 

 

„CALUSUL ROMANESC - 

CARACAL” 

Festival naţional cu participarea cetelor 

căluşăreşti, căluşeri şi căiuţi, din toate 

zonele etnofolclorice ale ţării. 

Îngroparea steagului căluşului în ziua 

de 07 iunie.  

 

 

naţional 

Caracal 

Mai 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local al Municipiului 

Caracal 

Casa de Cultură 

„Radu Şerban“ 

Caracal 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia „Doina Oltului“ 

Case de Cultură  

Cămine Culturale din 

Judeţ 

 

 

 

„RUSALIILE LA CÂMPU MARE“. 
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47 

Cercetarea tradiţiilor şi obiceiurilor 

religioase legate de Rusalii în zona de 

nord a judeţului Olt; 

Concursul cetelor căluşăreşti din nordul 

judeţului Olt; 

Cercetarea desfăşurării ritualului 

căluşului cu ceata de căluşari de la 

Vitomireşti. 

 

 

interjudeţean 

 

Dobroteasa şi 

Vitomireşti 

mai – iunie 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Dobroteasa 

Parohia Câmpu Mare - 

Dobroteasa 

 

 

Căminele Culturale 

Dobroteasa şi 

Vitomireşti 

 

48 

FESTIVALUL DE CERAMICĂ 

„OALE ŞI SARMALE“ ŞIŞEŞTI-

MEHEDINŢI 

Participare cu meşteri populari ceramişti 

din judeţul Olt. 

 

 

naţional 

 

 

 

Şişeşti – Mehedinţi 

2021 

 

CJ Mehedinţi 

Primăria Şişeşti 

Centrul Cultural 

Mehedinţi 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte si 

Mestesuguri 

 

 IUNIE     

 

 

 

„SĂRBĂTOAREA IILOR- ZIUA 

PORTULUI POPULAR ÎN 

JUDEŢUL OLT  “..  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 
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49. Sărbătoare tradiţională, horă a satului în 

cadrul căreia se premiază cele mai 

frumoase ii cusute în iarna care a trecut; 

Expoziţie etnografică si diverse 

activitati culturale. 

 

 

judeţean 

Cezieni 

Iunie  2021 

 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Cezieni 

Căminul Cultural 

Cezieni 

50 „POMUL VIEŢII“  

 Festival etnofolcloric. Târg de ceramică 

şi meşteşuguri populare de pe Valea 

Olteţului, expoziţie.; Prezentare carte : 

„Meşteşuguri tradiţionale din judeţul 

Olt“, autor Rada Ilie. 

 

 

 

 

Interjudeţean 

 

 

 

Balş  Iunie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Balş 

 

 

Muzeul Judeţean de 

Istorie Olt 

51 „GURBANUL“ 

Obicei ancestral întâlnit în comunităţile 

de rudari. Cercetare în localităţile care 

au comunităţi de rudari 

 

local 

  

Localitati din judetul 

Olt 

2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primăriile,  şi 

Comunitatea de 

rudari, aşezămintele 

culturale ale 

localităţilor cercetate 

şi implicate în proiect 
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53 

 „1 IUNIE „ 

– Ziua Internaţională a Copilului 

Activitati cultural-artistice 

naţional 

Slatina 

Şi toate localităţile 

judeţului 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Toate instituţiile de 

cultură ale judeţului 

I. Ş. J. 

 

Palatul Copiilor şi 

Elevilor „Adrian 

Băran“ 

Sectia Arte si 

Mestesuguri 

 

54 
„ LA THEATRE DE MON COEUR” 

Festival Judeţean Teatru Francofon  
judeţean 

Slatina 

Iunie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Şc. gen „Eugen 

Ionescu“ 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt 

Centrul Cultural 

„Eugen  Ionescu“ 

 

 

55 

„NISTE TARANI” 

Festivalul Naţional de Teatru Şcolar  
naţional 

Văleni 

Iunie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local Văleni 

Fundaţia Naţională 

pentru Civilizaţie 

Rurală „Nişte ţărani” 

C.J.C.A. Olt 

 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Căminul Cultural 

Văleni 
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56 

„MAESTRU SI DISCIPOL” 

Tabăra de creaţie pentru copii. 

„Maestru şi discipol“ 

judetean Directia Tabere si 

Agrement – 

Ministerul Tineretului 

si Sportului 

Iunie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.Olt 

 

IŞJ Olt 

U.A.P. Filiala Craiova 

Sectia Arte si 

Mestesuguri 

 

 

57 

« TARGUL NATIONAL DE 

CERAMICA CUCUTENI – 5000 » 

Participare cu meşteri populari ceramişti 

din judeţul Olt. Promovare cultural – 

turistică a judeţului Olt. 

 

 

 

naţional 

 

 

Iunie 2021 

 

CJ Iaşi 

CJCPCT Iaşi 

Primăria Municipiului 

Iaşi Direcția pentru 

Cultură a județului 

Iași. 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri  

 IULIE 

 

    

 

 

 

 

 

58 

,,TABĂRA JUDEŢEANĂ DE 

MEŞTEŞUGURI DIN OLT ŞI 

ROMANAŢI’’ 

Proiect desfăşurat de Consiliul Judeţean 

Olt prin CJCPCTC Olt în parteneriat cu 

Casa de Cultură „Platon Pardău“, din 

Vatra Dornei, având drept scop 

salvgardarea meşteşugurilor 

tradiţionale, promovarea acestora 

precum şi a traseelor cultural – turistice 
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ale judeţului Olt şi zonei etnografice 

Romanaţi. Ediţia a VIII-a, a Salonului 

de fotografie cu caracter etnografic 

susţinut de Consiliul Judeţean Olt şi 

C.J.C.A. Olt. Expoziţie de obiecte 

realizate de meşteri populari din judeţul 

Olt Schimburi culturale, ateliere 

meşteşugăreşti deschise, prezentare de 

cărţi cu caracter etnografic. 

 

 

 

 

judeţean 

 

 

 

 

Vatra Dornei 

Iulie  2021 

 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte şi 

Mestesuguri 

 

 

Primăriia Vatra 

Dornei,  

Casa de Cultură 

„Platon Pardău“ din 

Vatra Dornei. 

 

 

59 

„ILIE MARTIN” 

Festivalul folcloric  

Sărbătoare populară, concurs de formaţii 

şi ansambluri folclorice din Coloneşti şi 

localităţile învecinate. 

-implicare in activ cultural-artistice. 

 

 

interjudeţean 

 

 

Coloneşti 

Iulie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

local Coloneşti 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 

 

 

 

 

„SĂRBĂTOAREA SECERIŞULUI“ 

- ŞERBĂNEŞTI 

Festival de folclor; 

Concurs de formaţii şi ansambluri 

folclorice din toate zonele judeţului Olt; 

 

 

 

local 

 

 

 

Şerbăneşti 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

 

 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri 
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60 

„Drumul pâinii“, expoziţie de produse 

de panificaţie: prepararea pâinii în ţest şi 

a pâinii ca reper simbolic şi ofrandă 

rituală. (Cercetare). 

20 iulie 2021 

 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Şerbăneşti 

 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 

 

61. 

 

„FII SATULUI – NICOLAE 

TITULESCU” 

Intalnirea anuala a fiilor satului – 

implicare in  activitatile culturale 

desfasurate. 

 

local 

 

N. Titulescu1 

Iulie 

2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul Local N. 

Titulescu 

 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T.  

 

 

 

62 

„FIRUL DE AUR DIN LADA DE 

ZESTRE STRĂBUNĂ” 

Sărbătoare dedicată portului tradiţional 

şi meşteşugurilor. Expoziţie, 

demonstraţii practice, proiecţii de filme 

documentare. 

Sesiune de comunicări etnofolclorice – 

Nicolae Fulga.  

local 

Poboru  

Iulie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria şi Consiliul 

Local Poboru 

 

Sectia  Arte şi Meserii 

Sectia Doina Oltului 

 

63 

„DIALOGUL ABSURZILOR…?” 

Tabăra de creativitate teatrală din 

cadrul  proiectului „Teatrul pentru 

judeţean  
Slatina 

Iulie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

ISJ OLT 
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mâine“, participa toate liceele din 

judetul Olt 

 

 

 

 

64 

„SĂRBĂTOAREA PÂINII – 

SCORNICEŞTI” 

Festival naţional de folclor; 

Concurs de formaţii şi ansambluri 

folclorice din toate zonele ţării; 

Expoziţii de produse de panificaţie; 

Prepararea pâinii. 

-cercetare, conservare obiceiuri si 

traditii. 

 

 

 

local 

 

 

 

Scorniceşti 

Iulie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria Scorniceşti 

 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri  

65 “TÂRGUL MEŞTERILOR 

POPULARI RÂMNICU VÂLCEA” 

Participare cu meşteri populari din 

judeţul Olt. 

national 26-28 iulie 2021 

 

CJ Vâlcea 

CJCPCT Vâlcea 

CJCA Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi  

Mestesuguri 

 

66 

„ ATELIERELE DE TEATRU”  

Tabăra de vară la care participa elevii 

premiati in cadrul festivalului-concurs 

rural de teatru. 

judeţean 

Directia Tineretului si 

Sportului 

Iulie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile jud. OLT 

 AUGUST     
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67 

 

 

 

« TÂRGUL DE FETE DE LA 

COTENIŢA ». 

Bâlci, târg şi sărbătoare tradiţională; 

Concurs de alegere a celei mai bune fete 

de măritat cu cea mai frumoasă zestre; 

-spectacol folcloric; 

-cercetare, conservare obiceiuri si 

traditii. 

 

local  

 

 

Coteana 

15 august 2021 

 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A.Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Coteana 

 

 

Muzeul Judeţean de 

Istorie Olt 

 

68. 
„INSERŢII CROMATICE“ 

Expoziţie de pictură itinerantă: 

 

national 
Craiova 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

U.A.P. Craiova 

Galeria Arta Craiova 

 

69 

„NICOLAE TRUTA” 

 - Tabăra de creaţie plastică la care 

participa artisti plastici consacrati cu 

origini oltene; 

naţional 

August  

Diferite zone 

peisagistice din tara 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

U.A.P. Craiova 

U.A.P. Rm. Valcea 
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- promovare, colectie lucrari 

pinacoteca. 

70  

„FII SATULUI – PARSCOVENI” 

Intalnirea anuala a fiilor satului – 

implicare in  activitatile culturale 

desfasurate. 

 

local 

 

Pârşcoveni 

15 august 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul Local 

Pârşcoveni 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Căminul Cultural 

Pârşcoveni 

Sectia Doina Oltului 

71 „INSERŢII CROMATICE“ 

Expozitie de pictura itineranta cu 

lucrarile din Pinacoteca institutiei. 

 

 

national 

 

Calafat 

August 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

U.A.P. Craiova 

Muzeul de Arta 

Calafat 

72 „ROMULA FEST” 

Festival de reconstituire a perioadei 

daco-romane.  

 

 

international 

 

 

Dobrosloveni  

2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

Consiliul Local 

Dobrosloveni 

 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte si 

Mestesuguri  

Sectia Doina Oltului 
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73 

 

 

„SĂRBĂTOAREA LUBENIŢEI” 

La Văleni, bâlci, târg şi sărbătoare 

tradiţională. 

Concurs pentru alegerea celei mai mari 

şi celei mai mici lubeniţe. 

Cercetare, conservare obiceiuri si 

traditii. 

local 
Văleni  

15 August 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local Văleni 

C.J.C.A.Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Căminul Cultural 

Văleni 

 

 
SEPTEMBRIE     

 

 

74 

„CORABIA DE AUR” 

Festival – Concurs naţional de 

interpretare muzică populară şi uşoară. 

Corabia.  

- cu participarea concurenţilor din 

toate zonele ţării. 

naţional 

Corabia 

Septembrie  

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local Corabia 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 

 

Casa de Cultură 

Corabia 

Radio România 

75 « TÂRGUL DE MEŞTEŞUGURI DE 

LA SIBIU «  

naţional Sibiu 

 

CJ Sibiu Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 
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Participare cu meşteri populari din 

judeţul Olt. 

August 2021 Complexul Muzeal 

Astra Sibiu 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri 

76 „OALE ŞI SARMALE“ 

FESTIVALUL DE CERAMICĂ –, 

ŞIŞEŞTI – MEHEDINŢI 

Participare cu meşteri populari ceramişti 

din judeţul Olt. 

 

 

naţional 

 

Sisiesti – Mehedinti 

Septembrie 2021 

Primaria si Consiliul 

Local Sisesti 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri 

 

 

 

 

77 

„OLTENII ŞI RESTU’ LUMII“ 

Festival-concurs naţional de umor; 

Concursuri de epigramă, caricatură, 

literatură umoristică, spectacole de 

umor, expoziţii; 

Târgul meşterilor populari; 

Sărbătoarea vinului; 

Spectacole de umor şi spectacole 

folclorice. 

 

 

 

 

naţional 

 

 

 

Slatina 

Septembrie 2021 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Slatina 

Consiliul Local 

Slatina 

Sectia  Arte și 

Mestesuguri 

Sectia „Doina Oltului“ 

Palatul Copiilor 

Adrian Băran Slatina; 

Muzeul Judetean Olt 

Biblioteca Judeteana 

Olt 

78 „FII SATULUI – CILIENI” 

Intalnirea anuala a fiilor satului – 
local 

Cilieni 

Septembrie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

Căminul Cultural 

Cilieni 
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implicare in  activitatile culturale 

desfasurate. 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria şi Consiliul 

Local Cilieni 

 

 
OCTOMBRIE     

 

 

79 

„SĂRBĂTOAREA NUCULUI“ – 

CURTIŞOARA. 

Spectacol folcloric. 

Cercetare, conservare obiceiuri si traditii 

 

 

local 

 

Curtişoara 

Octombrie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria Curtişoara 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

 

 

 

80 

„ZILELE ORAŞULUI 

DRĂGĂNEŞTI -  DE LA 

DRĂGĂNEŞTI LA VALE” 

  - Manifestări complexe, expoziţii, 

lansări de carte, vernisaje, simpozioane. 

–Concurs naţional de doine şi balade. 

Festival naţional de interpretare cu 

participarea unor concurenţi din toate 

zonele ţării 

Promovare tinere talente. 

naţional 

Drăgăneşti Olt 

 

Octombrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local Drăgăneşti Olt 

Casa de Cultură 

„Ileana 

Constantinescu“ 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 Sectia  Arte şi 

Mestesuguri 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 
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81 
„ION STRATAN – PANA LA 

CAPAT SI INAPOI” 

Festival - Concurs de Poezie  

national 

Izbiceni 

Octombrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Primăria şi Consiliul 

Local 

Izbiceni 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 82 „ALEXANDRU DRAGHICI” 

Festival - conurs de jocuri populare 

traditionale  

Vor participa formatiile de jocuri 

populare din judetul Olt. 

judeţean  

 

Osica de Sus 

26 octombrie 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  „Doina 

Oltului“ 

 

Primăria şi Consiliul 

Local Osica de Sus 

 

 

83 

« TÂRGUL DE MEŞTEŞUGURI DE 

LA CRAIOVA » 

Participare cu meşteri populari din 

judeţul Olt. 

Promovare mesteri populari din judetul 

Olt 

naţional  

Craiova 

Octombrie  2021 

CJ Dolj 

Primăria Craiova 

Muzeul Băniei 

Craiova 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi 

Mestesuguri 

84 „CULTURA POPULARĂ ŞI 

MEŞTEŞUGURILE 

TRADIŢIONALE – PUNŢI DE 

interjudeţean  

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Olt 
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LEGĂTURĂ ÎNTRE DIFERITE 

ZONE DIN ROMÂNIA“.  

Proiect desfăşurat în colaborare cu 

Sectia  Arte şi Mestesuguri, în 

parteneriat cu Centrul Cultural Dunărea 

de Jos, Galaţi : ediţia a VIII-a a 

Salonului de fotografie cu caracter 

etnografic susţinut de Consiliul Judeţean 

Olt şi C.J.C.A. Olt ; Expoziţie de obiecte 

realizate de meşteri populari din Olt ; 

Demonstraţii ale meşterilor populari din 

Olt. Expoziţie, editare  şi prezentare de 

carte etnografică. 

Galati 

Octombrie  2021 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia  Arte şi  

Mestesuguri 

Consiliul Judeţean 

Galaţi  

Centrul Cultural 

Dunărea de Jos, Galaţi 

85 

 

 

„TABARA DE INSTRUIRE 

PENTRU COREGRAFI” 

Vor participa toti instructorii coregrafi 

din judetul Olt 

-schimb de experienta cultural cu 

coregrafii din alte zone ale tarii. 

judeţean 

Zona Moldovei 

Octombrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile şi Consiliile 

Locale 

Cămine Culturale 

Palatul Copiilor 

„Adrian Băran“ 

C.J.C.P.C.T din tara 
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88 „ATELIERELE DE TEATRU „ 

Festival-concurs de teatru la care 

participa trupele de teatru din 

localitatile arondate zonei respective   

(etapa zonala). 

 

zonal  Giuvarasti 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

I.S.J.OLT 

89 „ATELIERELE DE TEATRU „ 

Festival-concurs de teatru la care 

participa trupele de teatru din 

localitatile arondate zonei respective 

(etapa zonala). 

zonal  Colonesti 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

I.S.J.OLT 

 

 
NOIEMBRIE     

 

90 

 „ACASĂ LA EUGEN IONESCU“ 

Manifestare complexă dedicată vieţii şi 

operei dramaturgului de origine 

slătineană Eugen Ionescu. Expoziţii, 

spectacole, lansări de carte, concursuri 

de teatru. 

 

 

 

naţional 

 

 

Slatina 

20-27 noiembrie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăria Slatina 

Centrul Cultural 

Eugen Ionescu Slatina 

Muzeul Judeţean de 

Istorie Olt 

Biblioteca Judeteana 

Olt 

91 „ATELIERELE DE TEATRU „ - 

Festival-concurs de teatru la care vor 

participa castigatorii centrelor zonale 

judetean  
Osica de Sus 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

Caminul Cultural 

Osica de Sus 
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(etapa finala) P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primaria Osica de Sus 

I.S.J.OLT 

92 „DIALOGUL ABSURZILOR…?” 

Festival de teatru  din cadrul 

proiectului„Teatrul pentru Mâine“  

judetean 
Slatina 

 Noiembrie 2021 

C.J.C.A. Olt 

I.S.J. Olt 

Instituţii de 

învăţământ liceal 

 

93 

„MUGURASI DE CANTEC“ 

 Concurs de muzică populară pentru 

copii– zona de nord a judeţului 

judeţean 
Localitati din judetul 

Olt 2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile din nord şi 

Sectia „Doina Oltului“ 

94 „ISTORIA JOCURILOR  

POPULARE DIN  OLT” 

Editare  carte cu jocurilor populare din 

Olt si Romanati- cercetarea vetrelor 

etnofolclorice” 

 

 
Slatina  

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Editura Hoffman 

& alte edituri 

 

 
DECEMBRIE 
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95 

„ZIUA NAŢIONALĂ  A 

ROMÂNIEI „ 

Manifestare complexă: simpozion, 

expoziţii, spectacole dedicate Zilei 

Naţionale a României 

naţional 

Toate localităţile din 

judeţ 

01 Decembrie 2021  

Consiliul Judeţean Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Instituţiile de cultură 

din judeţul Olt 

Case de Cultură, 

muzee, biblioteci, 

cămine culturale 

96 

„FII MAI BUN” 

Spectacol caritabil cu scenete premiate 

in cadrul festivalurilor de teatru, dedicat 

sărbătorilor de craciun  

judeţean 
Jud. Olt 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Spitalul de 

Neuropsihiatrie Schitu 

Greci 

Caminul de batrani 

Institutii beneficiare 

 

97 
„OBICEIURI SI TRADITII DE 

IARNA „ 

 Cercetare prin localităţil din judeţul 

Olt. 

judeţean 

Localităţi din judeţ. 

01 – 25 Decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Primăriile şi Consiliile 

Locale 

Primarii si aşezăminte 

culturale din judeţ. 

 

98 „FESTIVAL DE TRADIŢII ŞI 

OBICEIURI” 
judeţean 

Visina    

 Decembrie 

Consiliul Judeţean 

C.J.C.A. OLT 

Episcopia Slatinei şi 

Romanaţiului 
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Cercetare, conservare si implicare in 

organizarea evenimentului 

2021 P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

 

Primarii si aşezăminte 

culturale din judeţ. 
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„OBICEIURI ŞI TRADIŢII 

CREŞTINE” 

 Festivalul judeţean de obiceiuri şi 

tradiţii creştine cu participarea 

formaţiilor de elevi din diferite zone ale 

judeţului Olt 

 

local 

Slatina 

Decembrie 

2021 

Consiliul Judeţean Olt 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt 

C.J.C.A.  Olt 

P.P.I.S.C.C.P.C.T. 

Sectia Arte si 

Mestesuguri; 

 

Primarii din judetul 

Olt 
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„GALA PREMIILOR C.J.C.A. 

OLT” 

Decernarea premiilor pentru artiştii 

populari din judeţul Olt remarcaţi în anul 

2017; 

Expoziţii de etnografie şi artă culinară 

de sărbătoare ; 

Spectacol 115folcloric. 

 

 

judeţean 

 

 

Slatina 

Decembrie 2021 

 

Consiliul Judeţean Olt 

C.J.C.A. OLT 

- Toate sectiile- 

 

 

Institutii Culturale din 

zona Oteniei 
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2. Secţia Ansamblul Folcloric „Doina Oltului” 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea manifestărilor culturale Locul şi perioada de 

desfăşurare 

 

 

Organizatori Caracter Colaboratori 

1 

„BOTEZUL CAILOR” 

Spectacol folcloric 

6 ianuarie Slatiora CL Slatioara 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

2 
„DOR DE DRAGOBETE” – 

„Spectacol folcloric 
24 februarie Slatina 

Consiliul Judeţean Olt 

CJCA OLT 
local 

 

3 
„MARTISOARE PENTRU FETE”-

„Spectacol focloric” 

În judeţ 1 Martie 

Slatina 

Consiliul Judeţean Olt 

CJCA OLT 
judeţean 

 

4 „ZIUA FEMEII!” „Spectacol folcloric” 
În judeţ 7-8 Martie 

Slatina 

Consiliul Judeţean Olt 

CJCA OLT 
judeţean 

 

5 
„BASARABIE ROMANĂ „ 

Spectacol folcloric” 
27 Martie Slatina CJO OLT si CJCA 

OLT 
internaţional 

 

6 
 „INCURATUL CAILOR „ 

de Santoader”Spetacol folcloric” 
16 martie Brancoveni 

CL. Brancoveni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

7 
„ZIUA COMUNEI BĂRĂŞTI” 

Spectacol folcloric” 

Bărăşti 

29 Aprilie  

CL Barasti           
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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8 
„ZIUA COMUNEI VADASTRA” 

„„Spectacol folcloric” 

Vădastra 

   30aprilie 

CL Vadastra 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

9 

„ZIUA COMUNEI VIŞINA 

GOVIA” 

”Spectacol folcloric” 

Vişina 

30 aprilie 
CL Visina 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

10 
“HRISTOS A ÎNVIAT” 

 Spectacol folcloric 

Dobrun 

29aprilie 

CL Dobrun 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

11 

„SĂRBĂTOAREA MÂNECĂTORII” 

Spectacol folcloric” 

Tufeni 

21Aprilie  CL Tufeni local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

12 
GOVIA BRASTAVATU”  

Spectacol folcloric” 

Brastavăţu 

Aprilie 

CL Brastavatu 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

13 
„CARUL CU FLORI „ 

Spectacol folcloric” 

Giuvarasti  

21 aprilie CL Giuvarasti 

Festival concurs 

judetean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

14 

„ZILELE COMUNEI IZVOARELE” 

Spectacol folcloric” 

 

Izvoarele 

Aprilie 
CL Izvoarele 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 



118 
 

15 

„FESTIVALUL CALUSULUI 

PENTRU COPII” 

Spectacol folcloric” 

Slatina 

mai 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt Palatul 

Copiilor „Adrian 

Baran” Primăria 

Slatina CJCA Olt 

naţional 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

 

16 

„LILIACUL A-INFLORIT” 

”Spectacol folcloric” 

 

în judeţ 1 Mai 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

 

judeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

17 

„ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

MUNCII” 

Spectacol folcloric 

1 Mai CJO OLT si CJCA 

OLT 

internaţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

18 
„ÎNTÂLNIREA CU FIII SATULUI „ 

Spectacol folcloric 
Bărăşti 2 mai 

CL BARASTI 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

19 
„ZIUA EUROPEI” 

Spectacol folcloric 
Slatina 9 mai 

CJO OLT si CJCA 

OLT naţional 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

20 
„ZIUA EROILOR” 

Spectacol folcloric 
Slatina 9 mai 

CJO OLT si CJCA 

OLT naţional 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

21 
„FLORI DE SALCAMI „ 

Spectacol folcloric 

Festival concurs  

12 Mai Urzica 

CL Urzica 
local CJO OLT si CJCA 

OLT 
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22 „ZIUA MEDICULUI VETERINAR 
15 Mai Slatina 

Colegiul Medicilor 

Veterinari 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

   23 
POMUL VIEŢII „ 

Spectacol folcloric 

Balş 

Mai 

CL Bals 
judeţean CJO OLT si CJCA 

OLT 

24 ZIUA COMUNEI VITOMIRESTI” 
18 MAI Vitomiresti 

CL Vitomiresti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

25 

„TARG DE SF. CONSTANTIN SI 

ELENA” 

Spectacol folcoric 

 21 Mai Valeni CL Valeni local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

26 
„ZIUA COMUNEI CRÎMPOIA” 

Spectacol folcoric 
Crîmpoia 21 mai 

CL Crampoia 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

27 
„ZIUA COMUNEI URZICA” 

Spectacol folcoric 
Urzica 21 Mai 

CL  Urzica 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

28 
„SĂRBĂTOAREA „BUJORULUI” 

Spectacol folcoric 

Radomireşti 

Mai CL Radomiresti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

29 
„ZILELE ORAŞULUI POTCOAVA” 

Spectacol folcoric 
Potcoava 21 mai 

CL Potcoava 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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30 
ZIUA COMUNEI BĂLTENI 

”Spectacol folcoric” 
Bălteni 21 mai 

CL Balteni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

31 

ZILELE ORAŞULUI PIATRA – 

OLT” 

Spectacol folcoric 

Piatra-Olt 21 mai 

CL Piatra Olt 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

32 
‚FESTIVALUL “LICA MILITARU 

Ediţia a II-a ”Spectacol folcoric” 

Drăgăneşti Olt 29 - 30 

mai 
CL Draganesti local 

Muzeul Câmpiei 

Boianului “Traian 

Zorzoliu” Biblioteca 

“D.Popovici” 

Drăgăneşti - Olt 

Direcţia Judeţeană 

pentru Cultură Olt 

Centrul Judeţean de 

Cultură şi Artă Olt- 

CJO OLT 

33 
„ZIUA COMUNEI VITOMIRESTI” 

Spectacol folcoric 
Vitomireşti 30 Mai 

CL Vitomiresti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

34 

„SĂRBĂTOAREA ROZELOR” 

Spectacol folcoric 

 

Oporelu 31 Mai CL Oporelu 

 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 
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35 

„SĂRBĂTOAREA COMUNEI” 

Spectacol folcoric 

 

Sprîncenata 16 iUNIE CL Sprsncenata 

 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

36 

„ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

COPILULUI” 

Spectacol folcoric 

 1 Iunie 

CL Movileni 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

37 

„ZIUA INTERNATIONALA A 

COPILULUI” 

Spectacol folcoric 

1 Iunie Slatina 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

 

international 

 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

38 
„ZIUA COMUNEI VALCELE” 

Spectacol folcoric 
2 Iunie Valcele CL Valcele 

 

local 

 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

39 
„FIII SATULUI” 

Spectacol folcoric 
Tia Mare Iunie 

CL Tia Mare 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

40 
„CALUŞUL ROMĂNESC” 

Spectacol folcoric 

Iunie - Rusalii Slatina 

Coloneşti Dobroteasa 

CL Colonesti 

CL Dobrobroteasa 
naţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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41 

 

„FESTIVALUL CĂLUŞULUI 

PENTRU COPII” - SLATINA „ 

Spectacol folcoric 

Slatina 

Iunie 18-22 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Olt 

Palatul Copiilor 

“Adrian Băran” 

Primăria Slatina  

CJO OLT si CJCA 

OLT 

 

naţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

42 
„SĂRBĂTOAREA TEIULUI” 

Spectacol folcoric 

Băbiciu 

iunie CL Babiciu 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

43 
„ZIUA COMUNEI” 

Spectacol folcoric 
6 Iunie Gradinile 

CL Gradinile 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

44 
„ZIUA COMUNEI PERIETI” 

Spectacol folcoric 
16 IUNIE Perieti 

CL Perieti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

45 

„ZIUA COMUNEI OPORELU” 

Spectacol folcoric 

 

 

16 Iunie Oporelu 
CL Oporelu 

 

 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

46 „SARBATOAREA RUSALIILOR” 16 Iunie Tufeni 
CL Tufeni 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 
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Spectacol folcoric  

47 
„ZIUA COMUNEI DOBROTEASA” 

Spectacol folcoric 
16 Iunie Dobroteasa 

 CL Dobroateasa 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

48 
„FESTIVAL CONCURS (CALUS)” 

Spectacol folcoric 
16 Iunie Soparlita   

CL Soparlita 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

49 
„ZIUA COMUNEI MOVILENI” 

Spectacol folcoric 

Movileni 

iunie 

CL Movilei 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

50 
„ZIUA COMUNEI OSICA” 

Spectacol folcoric 
16 Iunie Osica de Sus 

CL Osica de Sus 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

51 
ZIUA COMUNEI DRĂGHICENI” 

Spectacol folcoric 

Drăghiceni 

iunie CL Draghiceni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

52 

„CĂNTECELE DUNĂRII” 

FESTIVALUL INTERJUDEŢEAN  

Spectacol folcoric 

Iunie 29-30 

Ianca 

 

CL Inca 

 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

53 
„ZIUA COMUNEI VOINEASA” 

Spectacol folcoric 
Voineasa 25-26 Iunie 

CL Voineasa 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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54 

„ZIUA COMUNEI OPTASI-  

FESTIVAL ION ONTICA” 

Spectacol folcoric 

Optasi  

17 iunie 

CL Optasi 

 

 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

55 

„ZIUA COMUNEI SF.PETRU ŞI 

PAVEL” 

Spectacol folcoric 

Stoeneşti 27 Iunie CL Stoienesti 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

56 

„ZIUA COMUNEI  

SF.PETRU ŞI PAVEL” 

Spectacol folcoric 

Cruşov 29 Iunie 

CL Brastavatu 

 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

57 
„SARBĂTOAREA CIREŞULUI” 

Spectacol folcoric 

Bucinişu  

Iunie 

CL Bucinisu 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

58 
„SĂRBĂTOAREA IILOR” 

Spectacol folcoric 

Cezieni 

Iulie 23 

CL Cezieni 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

59 
„SĂRBĂTOAREA PĂINII” 

Spectacol folcoric 

Scorniceşti 

iulie 

CL Scornicesti 

 
interjudeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

60 
„ZIUA COMUNEI TESLUI” 

Spectacol folcoric 

Teslui 

Iulie 7 

CL Teslui 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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61 
„ZIUA COMUNEI OBÎRŞIA” 

Spectacol folcoric 
Obîrsia 26 Iulie 

CL Obarsia 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

62 

„FIRUL DE AUR DIN LADA DE 

ZESTRE STRĂBUNĂ” 

Spectacol folcoric 

Poboru 

Iulie 

CL Poboru 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

63 
„FESTIVAL „ILIE MARTIN'' 

Spectacol folcoric 
Colonesti 19 Iulie 

CL Colonesti 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

64 
„SĂRBĂTOAREA SECERIŞULUI” 

Spectacol folcoric 
Şerbănesti ’ 20 Iulie 

CL Serbanesti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

65 
„ZIUA COMUNEI BRASTAVATU” 

Spectacol folcoric 

20 Iulie  

Brastavatu 

CL Brastavatu 

 
Local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

66 
„ZIUA COMUNEI GOSTAVATU”  

Spectacol folcoric 

Gostavatu 

6 august 

CL Gostavatu 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

67 

„FESTIVALUL INIMILOR” 

Spectacol folcoric 

Timişoara 

iulie 

Primăria Timişoara 

 internaţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

68 
„ZIUA COMUNEI GIUVĂRĂŞTI” 

Spectacol folcoric 

Giuvărăşti 

iulie CL Giuvarasti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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69 

„OBICEIURI DE PRIMĂVARĂ 

INTERFERENŢE 

ETNICE,ASEMĂNĂRI ŞI 

DEOSEBIRI” 

Spectacol folcoric 

Tulcea 

august 

Consiliul Judeţean 

Tulcea Ansamblul 

Profesionist „Baladele 

Deltei” Tulcea 

 

interjudeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

70 
„HORA TARANEASCA” 

Spectacol folcoric 

Barasti  

15 August 

CL Barasti 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

71 

„SĂRBĂTOAREA COMUNEI 

REDEA” 

Spectacol folcoric 

Redea 15 august CL Redea 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

72 

„TĂRGUL DE FETE DE LA 

COTENIŢA” 

Spectacol folcoric 

 

Coteana 15 august 

 

CL Coteana 

 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

73 
„ZIUA COMUNEI CÂRLOGANI” 

Spectacol folcoric 
Cârlogani 15 august 

CL Carlogani 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

74 
„ZIUA COMUNEI BREBENI” 

Spectacol folcoric 

Brebeni 

august 

CL Brebeni 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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75 
„ZIUA COMUNEI PASCOVENI” 

Spectacol folcoric 

Pascoveni 

15 august 

CL Pascoveni 

 
 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

76 

„SĂRBĂTOAREA 

„LUBENIŢEI” 

Spectacol folcoric 

Văleni 

6 august 
CL Valeni 

 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

77 
„ZIUA COMUNEI CUNGREA” 

Spectacol folcoric 
Cungrea 15 august 

CL Crungrea 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

78 
„ROMULA FEST „ 

Spectacol folcoric 

Dobrosloveni 

22-25 august 

CL Dobrosloveni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

79 

„ZIUA METALURGISTULUI” 

Spectacol folcoric 

TMK Slatina 

Slatina 

17 august 

TMK Slatina 

Local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

80 

„ZIUA COMUNEI PRISEACA” 

Spectacol folcoric 

 

Priseaca  

18 august 

CL Priseaca  

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

81 
„CULESUL VIEI” 

Spectacol folcoric 
Strejeşti 18 august 

CL Strejesti 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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82 
„ZIUA COMUNEI VALEA MARE” 

Spectacol folcoric 

Valea Mare  

10-11august 

CL Valea Mare 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

83 
„ZIUA COMUNEI DOBRUN” 

Spectacol folcoric 
Dobrun 28 august 

CL Dobrun 

 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

84 
„ZIUA COMUNEI SEACA” 

Spectacol folcoric 

Seaca 

31 august CL Seaca 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

85 
 “DE LA OLT LA ROMANATI” 

Spectacol folcoric 

Slatina 

August - Septembrie 

CJO OLT si CJCA 

OLT national 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

86 

„FESTIVAL NAŢIONAL ZILELE 

BUCUREŞTIULUI” 

Spectacol folcoric 

Bucureşti 

august 

Consiliul Local al 

Primariei Bucuresti naţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

87 

„DESCHIDERE STAGIUNE 

ANSAMBLUL PROFESIONIST 

DOINA OLTULUI” 

Spectacol folcoric 

judeţean 

septembrie 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
judeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

88 
„ÎNTĂLNIREA CU FIII SATULUI” 

Spectacol folcoric 

Tătuleşti 08 

septembrie 

CL Tatulesti 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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89 
„ZIUA COMUNEI TOPANA” 

Spectacol folcoric 
Topana 08 septembrie 

CL Topana 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

90 
„ZIUA COMUNEI SPINENI” 

Spectacol folcoric 

Spineni  

7 sept CL Spineni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

91 

„FESTIVALUL FOLCLORIC 

OTOPENI” 

Spectacol folcoric 

Otopeni 1-3 

septembrie 

CL Otopeni 

naţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

92 

„FESTIVAL MARIN 

CONSTANTIN” 

Festival-concurs ansambluri artistice 

Slatina septembrie 

 

 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
national 

Primaria Slatina si 

Mass Media 

93 

„SF.MARIE MICĂ –ZIUA 

COMUNEI PERIETI” 

Spectacol folcoric 

Perieţi 

08 septembrie 
CL Perieti 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

94 
„ZIUA COMUNEI SLATIOARA” 

Spectacol folcoric 
Slatioara 8 Sept 

CL Slatioara 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

95 
„ZIUA COMUNEI SCHITU” 

Spectacol folcoric  
Schitu  8 sept 

CL Schitu 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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96 
„ZIUA COMUNEI CILIENI” 

Spectacol folcoric 

Cilieni 

septembrie CL Cilieni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

97 

„OLTENII ŞI...RESTU' LUMII” 

FESTIVALUL NAŢIONAL”Spectacol 

folcoric” 

septembrie 

Slatina 
CJO OLT si CJCA 

OLT 

local 

CJO OLT , CJCA 

OLT si PRIMARIA 

SLATINA 

98 

„ZIUA COMUNEI OPTAŞI 

MĂGURA” 

Spectacol folcoric 

Optaşi Măgura 08 

septembrie 
CL Optasi Magura 

local 

CJO OLT si CJCA  

OLT 

99 
„ZIUA COMUNEI VIŞINA NOUĂ” 

” pectacol folcoric 

Vişina Nouă 

septembrie CL Visina Noua 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

100 
„ZILELE SEVERINULUI” 

Spectacol folcoric 

Drobeta Turnu 

Severin septembrie CL Turnu Severin 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

101 
„ZIUA COMUNEI GHIMPEŢENI” 

Spectacol folcoric 

Ghimpeţeni 

septembrie 

CL Ghimpeteni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

102 

„FESTIVALUL MUSCELUL 

PITEŞTI” 

Spectacol folcoric 

Piteşti 

septembrie 
CL Pitesti 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

103 „ZIUA COMUNEI ROTUNDA” Rotunda 7 septembrie 
CL Rotunda 

local 
CJO OLT si CJCA 

OLT 
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Spectacol folcoric 

104 

„FESTIVAL SECTIA ARTE SI 

MESTESUGURI” 

Spectacol folcoric 

 

18-19 sept  

CJO OLT si CJCA 

OLT 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT SI PRIMARIA 

SLATINA 

105 
„ZIUA COMUNEI DĂNEASA” 

Spectacol folcoric 

Dăneasa 27 

septembrie CL Daneasa 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

106 

„FESTIVALUL DE DOINA SI 

BALADE „ILEANA 

CONSTANTINESCU” 

Spectacol folcoric 

Drăgăneşti 27 

septembrie 

CL Draganesti 

interjudeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT si Primaria 

Draganesti 

107 
„ZIUA COMUNEI VULPENI” 

Spectacol folcori 

Vulpeni 29 

septembrie CL Vulpeni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

108 
„CORABIA DE AUR” 

Spectacol folcoric 

Corabia 

19-22sept CL Corabia 
interjudeţean 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

109 
„ZIUA RECOLTEI” 

Spectacol folcoric 

Slatina 

octombrie 

CJCA OLT SI 

PRIMARIA 

SLATINA 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT SI PRIMARIA 

SLATINA 
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110 

„ZIUA PERSOANELOR 

VÂRSTNICE” 

Spectacol folcoric 

Slatina 01 octombrie 
CJO OLT si CJCA 

OLT si PRIMARIA 

SLATINA 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT SI PRIMARIA 

SLATINA 

111 

„FESTIVALUL” PORTI  

 DESCHISE” 

Spectacol folcoric 

 

octombrie 

Făgeţelu 

CL Fagetelu 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

112 
„ZIUA COMUNEI N.TITULESCU” 

Spectacol folcoric 

N.Titulescu 4 

octombrie CL N.Titulescu 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

113 
„ZIUA COMUNEI SPINENI” 

Spectacol folcoric 
Spineni 25 octombrie 

CL Spineni 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

114 

„ZILELE ORAŞULUI PIATRA- 

OLT” 

Spectacol folcoric 

Piatra-Olt 27 

octombrie 
CL Piatra Olt 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

115 
„SĂRBĂTOAREA NUCULU” 

Spectacol folcoric 

Curtişoara 

6 octombrie CL Curtisoara 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

116 
„ZIUA ARMATEI” 

Spectacol folcoric 

octombrie 

Caracal 

 

CL Caracal 
Local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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117 “STGAGIUNEA\ DE TOAMNA 

DOINA OLTULUI” 

Spectacol folcoric 

noiembrie CJO OLT si CJCA 

OLT 

local CJO OLT si CJCA 

OLT 

118 

„FESTIVALUL ANSAMBLURILOR 

PROFESIONISTE ION MACREA 

SIBIU” 

Spectacol folcoric 

 

Sibiu 

noiembrie 

Consiliu Judetean 

Sibiu Ansamblul 

Profesionist Junii 

Sibiului 

naţional 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

119 

„ZIUA NAŢIONALĂ A 

ROMÂNIEI” 

Spectacol folcoric 

Slatina CJO OLT si CJCA 

OLT 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

120 

„ZIUA NATIONALA 1 

DECEMBRIEI SI ZIUA COMUNEI 

DEVESELU ’ ’ 

Spectacol folcoric 

Deveselu 01 

decembrie 

CL Deveselul 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

121 
„COLINDE,COLINDE !” 

Spectacol folcoric 

Slatina 

decembrie 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 
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122 

„ACŢIUNI SPECIFICE 

SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ „ 

Cantec, joc si urari de Anul Nou 

21-30 decembrie 

Slatina Judeţ 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

local 

CJO OLT si CJCA 

OLT 

 

3. Secţia Arte şi Meşteşuguri 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea manifestărilor culturale Caracter Locul şi perioada de 

desfăşurare 

Organizatori Colaboratori 

1 

„PRIN DANS SI CANTEC 

IMPREUNA”  

Promovarea Secţiei Arte şi Meşteşuguri 

in mass-media locală şi naţională:  

OLT TV, PRO TV, ETNO TV, TV 

FAVORIT, TVR, ANTENA TV etc. 

local 

naţional 

permanent 

Slatina 

Craiova 

Bucureşti 

 

Ianuarie-Decembrie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Palatul 

Copiilor şi Elevilor 

„Adrian Băran” 

 

2 

“DRAGOBETELE” 

Sarbatoarea indragostitilor la romani 

(despre obiceiurile traditionale de 

Dragobete) 

Spectacol muzical coregrafic 

local 

Slatina 

 

Februaria 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu” 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Palatul 

Copiilor şi Elevilor 

„Adrian Băran” 
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3 

„ZIUA INTERNATIONALA A 

FEMEII” 

Manifestări muzical - coregrafice 

dedicate zilei femeii 

(caravana primaverii) 

local 

Slatina 

 

1-8 Martie 

2021 

C.J. Olt , C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, 

Biblioteca Judeţeană 

 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Palatul 

Copiilor şi Elevilor 

“Adrian Băran” 

4 

„TRADITIE, LUMINA SI 

CULOARE” 

(Culori Pascale) - expozitie cu mesterii 

populari si spectacol cu copiii claselor 

sectiei  

local 

Slatina 

2021 

 

Aprilie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri Muzeul 

Judeţean Olt, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean, Palatul 

Copiilor şi Elevilor 

„Adrian Băran” 

 

 

5 

 

„FLORI PENTRU FLORII” 

Punerea în scenă a obiceiurilor de nuntă 

de pe valea Iminogului 
local 

 

Localităţi din jud. Olt 

 

Aprilie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

Primarii din judet, 

Primaria com. 

Izvoarele 

 

 

6 

 

 

„HORA SATULUI” 

 

 

local 

 

Izvoarele – Olt 

  

 

Primaria  

com. Izvoarele 
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Spectacol folcloric sustinut a doua zi 

dupa Sfintele Pasti 

 Aprilie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

 

7 

ZIUA EUROPEI 

Manifestări cultural artistice şi sportive 

dedicate Zilei Europei 

naţional 

Slatina şi toate 

localităţile judeţului 

 

Mai 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt   

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, Secţia 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 

Secţia Ansamblul 

Folcloric „Doina 

Oltului”, Muzeul 

Judeţean Olt, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu”  

Case de cultură, 

Cămine culturale, 

Biblioteci comunale 

8 

ZIUA INTERNATIONALA A 

COPILULUI 

Spectacol artistic si expozitii diverse 

naţional 

Slatina  

 

1 Iunie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt  

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, Secţia 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 

Secţia Ansamblul 

Folcloric „Doina 

Oltului”, Muzeul 

Judeţean Olt, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu”, 

Palatul Copiilor şi 

Elevilor „Adrian 

Băran” 
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Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 

9 
„ SUFLET DE COPIL”  

Festival, ediţia a VlII-a 
judeţean 

Slatina 

 

Iunie 

2021 

Biblioteca Judeţeană 

„ Ion Minulescu”, 

Palatul Copiilor si 

Elevilor 

 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

 

10 

SARBATOAREA IILOR 

Sărbătoare tradiţională în cadrul căreia 

se prezintă cele mai frumoase ii cusute 

în iarna care a trecut. 

Organizare targ cu mesterii populari. 

local 

Cezieni 

 

Iulie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt, 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, Secţia 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 

Secţia Ansamblul 

Folcloric „Doina 

Oltului”, Consiliul 

local al Primăriei 

Cezieni, 

Muzeul Judeţean Olt  

Căminul Cultural 

Cezieni, 

Casa de Cultură 

“Radu Şerban”; 

11 

„FIRUL DE AUR DIN LADA DE 

ZESTRE STRABUNA” 

Sărbătoare dedicată portului tradiţional 

şi meşteşugurilor  

local 

Poboru 

 

Iulie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, 

Consiliul local al 

Primăriei Poboru, 

Muzeul Judeţean Olt  

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu” 
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12 

„SARBATOAREA PAINII” 

Festival national de folclor, concurs de 

formatii si ansambluri din toate zonele 

tarii, expozitie de produse de 

panificatie 

national 

Scornicesti 

 

 

August 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A. Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri, Secţia 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 

Secţia Ansamblul 

Folcloric „Doina 

Oltului” , Muzeul 

Judeţean Olt, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu”,  

Consiliul local 

Scorniceşti 

Primaria  

com. Scornicesti 

 

 

 

 

 

 

13 

 

„ARTE SI TRADITII 

ROMANESTI” 

Festivalul Concurs, ediţia a VII-a 

(anual) 1 - 2 zile 

Participa copii din toata tara pe sectiuni 

artistice diverse 

 

 

 

 

 

naţional 

internaţional 

 

 

 

 

 

Slatina si entităţi din 

Romania si Europa 

 

Septembrie 

 

 

 

 

 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

 

 

 

Ansamblul Folcloric 

„Doina Oltului”, 

Palatul Copiilor si 

Elevilor „Adrian 

Baran” Slatina, 

Muzeul Judeţean Olt, 

Biblioteca Judeţeană 

„Ion Minulescu”, 
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2021 Scoli Populare din 

Romania 

14 

„OLTENII ŞI RESTU’ LUMII“. 

Festival-concurs naţional de umor 

Concursuri de epigramă, caricatură, 

literatură umoristică, spectacole de 

umor, expoziţii 

Târgul meşterilor populari 

Sărbătoarea vinului 

Spectacole de umor şi spectacole 

folclorice. 

national 

Slatina 

 

Septembrie  

2021 

 

 

 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

Sectia 

P.P.I.S.C.C.P.C.T., 

Primăria Slatina, 

Consiliul Local 

Slatina,Sectia „Doina 

Oltului“, 

Palatul Copiilor 

„Adrian Băran” 

Slatina, 

Muzeul Judetean Olt, 

Biblioteca Judeteana 

15 
„TINERI DIN ROMANIA”  

Spectacol artistic dedicat tinerilor  
local 

Slatina 

 

Septembrie-

Noiembrie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri Biblioteca Judeţeană 

„ Ion Minulescu”, 

Palatul Copiilor şi 

Elevilor „ Adrian 

Băran “ 
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16 
SPECTACOL FOLCLORIC 

Taraful Secţiei Arte şi Meşteşuguri 

local 

national 

Slatina 

Craiova 

Alte localităţi din 

judeţul Olt 

Noiembrie 

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

Primăriile: Slatina, 

Craiova 

Localităţi din judeţul 

Olt, Centrul Cultural 

„Eugen lonescu” 

17  

 

COLINDE SI COLINDATORI 

Spectacol artistic  
local 

Slatina 

Decembrie  

2021 

C.J. Olt, C.J.C.A.Olt 

Secţia Arte şi 

Meşteşuguri 

Palatul Copiilor 

Slatina, alte licee si 

colegii din Slatina 
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