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PROIECT DE MANAGEMENT AL CENTRULUI JUDE ŢEAN 

PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII 

TRADI ŢIONALE ŞI CULTURAL OLT  

ÎN PERIOADA 2010-2014 

 

 

 
A.  Analiza socioculturală a mediului în care îşi 

desfăşoară activitatea instituţia 
 

 
 
 

Centrul Cultural pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

şi Cultural Olt a fost înfiinţat în subordinea Consiliului Judeţean Olt ca instituţie 

publică de cultură de nivel judeţean. Înfiinţată în martie 2003 prin scindarea 

Centrului Cultural „Oltul”, instituţia a fost denumită Centru Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt. În ianuarie 2007 a fuzionat 

cu Centrul Cultural Judeţean Olt, luând actuala titulatură. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt este o instituţie de specialitate, cu profil ştiinţific şi metodologic, 

având ca obiectiv fundamental cunoaşterea prin cercetare, păstrarea prin 

conservare şi valorificarea prin modalităţi specifice de promovare a tradiţiei şi 

creaţiei cultural artistice, patrimoniului culturii şi artei tradiţionale de pe 

teritoriul judeţului Olt. Instituţia funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Olt şi face parte din sistemul instituţiilor de importanţă judeţeană, 

desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei române în 

vigoare şi cu cele ale propriului Regulament-cadru de organizare şi funcţionare. 
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Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt îşi stabileşte şi urmăreşte o strategie generală, structurându-şi 

activitatea pe coordonatele menţinerii, afirmării şi perpetuării elementelor 

definitorii ale unei naţiuni: limba, cultura în general, etnografia şi folclorul. 

Întreaga activitate desfăşurată de colectivul instituţiei este caracterizată de 

convingerea că nu pierderea, ci dimpotrivă, păstrarea identităţii noastre naţionale 

este singura în măsură să ne asigure un loc demn în rândul naţiunilor europene şi 

a popoarelor lumii. De aici şi importanţa demersului nostru de a descoperi 

zestrea culturală a satului oltean şi spiritualitatea comunităţilor din această zonă. 

Urmărindu-şi constant obiectivele stipulate în regulamentul de organizare şi 

funcţionare, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Olt a cules şi arhivat de-a lungul anilor date şi valori reprezentative 

pentru dezvoltarea actuală a tradiţiei populare. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt  are în atenţie revitalizarea creaţiei populare autentice, asumându-şi 

obligaţia de cercetare, conservare, valorificare şi difuzare a valorilor 

reprezentative ale artei populare oltene, de salvarea lor de pericolul degradării, 

inclusiv prin educarea gustului publicului. Prioritară în activitatea sa este 

atragerea în circuitul cultural a cât mai multor localităţi. 

 În ultimii  ani, ca urmare a măsurilor şi legislaţiei adoptate de UNESCO 

prin declaraţia de la Paris (2003) pentru salvgardarea patrimoniului cultural 

imaterial  (ca o contramăsură la curentul de globalizarea care ducea rapid la 

dispariţia identităţii popoarelor lumii) şi a alinierii legislaţiei româneşti la aceste 

imperative, rolul  Centrului Judeţean a devenit foarte important şi s-a reflectat 

imediat în noua denumire a lui de: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale. 

  Prin Legea 292/2003 de organizare şi funcţionare a aşezămintelor 

culturale, apoi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 118 din 27 dec. 2006 şi prin alte 

două legi (Legea nr. 143 din 21 mai 2007 şi O.U.G. nr. 65 din 27 iunie 2007), 
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Guvernul României a încercat să nuanţeze şi să definească şi mai bine rolul 

acestor instituţii, acela de ”conservare, cercetare,  protejare, transmitere, 

promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului 

cultural imaterial” , adaptând structura acestor instituţii la imperativele 

secolului XXI: salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, na ţional şi 

universal. 

    În ultimii 10-15 ani s-a putut constata o continuă degradare a mediului 

cultural al judeţului Olt, pe fondul reducerii sprijinului financiar acordat 

domeniului, atât din partea bugetului public, cât şi din partea finanţatorilor 

privaţi. Această situaţie a căpătat aspecte aproape dramatice în zonele rurale.  

Astfel, în majoritatea situaţiilor căminele culturale, casele de cultură, alte 

aşezăminte culturale au fost puse în situaţia de a-şi înceta activitatea sau de a 

oferi cetăţenilor doar servicii culturale minimale şi de cele mai multe ori de o 

calitate îndoielnică.  

Pe fondul lipsei de mijloace financiare numeroase aşezăminte culturale 

din mediul rural nu şi-au mai putut desfăşura activitatea deoarece sediile 

acestora şi-au schimbat destinaţia ori s-au degradat în aşa măsură încât sunt total 

inadecvate activităţilor culturale, în alte localităţi chiar dacă există cămine 

culturale, consiliul local nu are angajat personal de specialitate, activitatea 

aşezamântului cultural fiind inexistentă. 

Astfel principalele direcţii de activitate sunt: sprijinirea activităţii 

aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al  perfecţionării 

personalului de specialitate; editarea şi difuzarea publicaţiilor în domeniul 

educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale; 

realizarea programelor de educaţie permanentă în parteneriat cu instituţiile de 

specialitate din ţară şi străinătate; iniţierea şi sprijinirea proiectelor şi 

programelor de promovare a obiceiurilor şi tradiţiilor populare; propunerea de 

zone de obiceiuri şi tradiţii populare protejate din cadrul judeţului; efectuarea de 

studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti 
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tradiţionale; iniţierea şi aplicarea programelor pentru conservarea şi protejarea 

acestora. 
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B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi 

propuneri privind îmbun ătăţirea acesteia 

 

 

În concordanţă cu responsabilităţile enunţate în legislaţia în vigoare, 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt  şi-a propus în perioada 2010-2014, ca principale obiective, strategii 

şi opţiuni manageriale, să îşi structureze activitatea pe trei  direcţii distincte, care 

la rândul lor cuprind trei  programe culturale importante:  

I. Programul “Cercetarea, conservarea şi promovarea obiceiurilor şi 

tradiţiilor” 

II. Programul “Coordonarea metodologică şi îndrumarea în plan judeţean 

a aşezămintelor culturale” 

III.  Programe cultural-artistice. 

 

 

 

I.  Programul “Cercetarea, conservarea şi promovarea 

obiceiurilor şi tradi ţiilor”  

 

 

Cuvântul "Tradiţie", prin definiţie, înseamnă ansamblul valorilor, 

concepţiilor, obiceiurilor sau credinţelor care se păstrează în cadrul unui popor 

sau chiar la nivelul umanităţii întregi din generaţie in generaţie. 

  Întotdeauna, dincolo de mărturiile scrise care s-au păstrat, au existat 

diferite credinţe sau obiceiuri păstrate doar prin viu grai. 
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1.) Cercetarea reprezintă una din activităţile de bază desfăşurate de 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi  Promovarea Culturii Tradiţionale şi 

Cultural Olt. Perioada de desfăşurare a acestei activităţi este permanentă, la 

realizarea sa fiind angrenat întreg personalul de specialitate al instituţiei. 

Obiectivele cercetării impun o exigenţă mărită în acoperirea  prin  culegerea a 

cât mai mult material din vetrele folclorice, înregistrat şi transcris ca atare. 

Pentru activităţile specifice de cercetare etnofolclorică în localităţile judeţului 

Olt, se vor urmări aspecte legate de arhitectura populară, viaţa socială, portul 

popular specific, gospodăria ţărănească, obiceiuri populare, păstrarea valorilor 

tradiţionale, hora satului. Se vor identifica şi înregistra  atât rapsozii din judeţ cât 

şi purtătorii de spiritualitate populară. 

Derularea activităţii va fi dublată de un program concret şi coerent ce va 

avea la bază stabilirea priorităţilor în domeniul cercetării. Vor fi abordate cu 

precădere direcţiile de mai mare interes, stabilindu-se responsabilităţi pe 

categorii şi domenii de activitate. 

Continuă astfel cercetările asupra obiceiurilor de peste an (calendaristice) 

cât şi a celor legate de viaţa de familie: obiceiurile de Bobotează - Botezul 

cailor, iordănitul  de Sfântul Ion, Dragobetele, Strigarea peste sat, Încuratul 

cailor de Sân Toader, Goviile – obiceiuri de Florii şi ale Sfintelor Paşti, de 

Crăciun şi Anul Nou, etc.  

Proiectele de cercetare sunt realizate atât de către Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt prin personalul 

propriu cât şi în colaborare cu specialişti de la Centrul Naţional de Conservarea 

şi Promovarea Culturii Tradiţionale. 

În aceeaşi măsură este continuată activitatea de cercetare şi a 

meşteşugurilor tradiţionale care vizează:  

• ceramiştii de la Oboga, Vădastra şi Româna; 

• creatorii de costume tradiţionale de la Poboru şi Cezieni; 
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• cioplitorii şi lucrătorii în lemn de la Corbu, Făgeţelu sau Pietriş, 

împletitorii de răchită de la Fălcoiu;  

• încondeietorii de ouă de la Oboga; 

• cojocarii de la Vădastra; 

• iconarii de la Vitomireşti şi Drăgăneşti; 

• cât şi alte meşteşuguri artizanale pe cale de dispariţie din lumea 

satelor şi târgurilor oltene ca fierarii, confecţionerii de hamuri, 

opinci şi curele, ţesătorii de covoare, preşuri şi rogojini etc. 

2.) Activitatea de conservare presupune prelucrarea materialelor culese în 

urma activităţii de cercetare şi arhivarea lor, pe categorii, în vederea valorificării 

complexe. În funcţie de informaţiile acumulate se vor avea în vedere 

următoarele direcţii de acţiune: 

- volumul de date cules pe parcursul anilor, precum şi cel rezultat din 

cercetările curente se va regăsi în arhiva instituţiei; 

- materialele documentare vor fi evaluate, prelucrate şi grupate pe 

principii specifice de arhivare; 

- vor fi întocmite fişe pentru ansamblurile şi grupurile folclorice 

reprezentative; 

- tradiţiile folclorice, consemnate în fondul nostru tradiţional, 

documentele de valoare care vorbesc despre lumea fascinantă din comunităţile 

noastre rurale vor sta la baza unor filme documentare, realizate în studioul 

propriu sau în colaborare cu alte instituţii de cultură sau televiziuni; 

- se va crea o bază de date computerizată, modul de stocare al 

informaţiilor oferind reale facilităţi  atât personalului nostru de specialitate, cât 

şi celor interesaţi în obţinerea unor informaţii de sinteză din orice domeniu, 

calculatoarele de care dispunem fiind conectate la reţeaua Internet. 

  3.) Promovarea rezultatelor activităţii Centului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt va fi facută  prin 

sistemul informatizat de comunicare -  prin crearea unui  site ce va fi permanent 
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actualizat, site ce va prezenta  aspecte complexe ale activităţii noastre, precum şi 

aspecte reprezentative ale folclorului oltean, ce ar putea  include şi o versiune în 

limba engleză. 

Acest sistem informatizat de comunicare îşi  va dovedi pe deplin eficienţa, 

permiţând proiectarea unor aplicaţii specifice, care asigurând fluidizarea 

informaţiilor permite accesarea acestora de către toţi utilizatorii Internet, 

eliminând problemele legate de spaţiu şi timp. 

 Rezultatele cercetărilor se vor concretiza prin publicaţii în cărţi sau reviste 

de specialitate, comunicări ştiinţifice la simpozioane şi colocvii, expoziţii foto-

documentare, filme etnografice, CD-uri etc.  

  Va continua editarea revistei „Meteor” şi editarea de cărţi de specialitate. 

Vor fi realizate emisiuni care vor conţine ştiri, reportaje şi filme documentare cu 

subiecte legate de păstrarea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor în colaborare 

cu posturile de televiziune locală şi naţională. Va continua editarea  broşurilor  şi 

CD-urilor cu cercetările facute despre creatorii şi meşterii populari, despre 

obiceiurile şi tradiţiile etnofolclorice, cu materialele culese prin investigarea 

fiecărui păstrator de folclor autentic, în parte din judeţul Olt.  

 Se vor avea în vedere aspecte legate de valorificarea culturii populare şi a 

activităţii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt reflectată în mass media. Printr-o strânsă colaborare 

cu presa locală şi centrală vor fi prezentate, în paginile ziarelor şi revistelor, 

rezultatele activităţii instituţiei pentru o corectă şi completă informare a opiniei 

publice. 

Pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale vor continua organizările de 

expoziţii, târguri şi tabere de creaţie populară, adresate tinerilor creatori. 

 

 

 



 10 

II.  Programul “Coordonarea metodologică şi îndrumarea în 

plan judeţean a aşezămintelor culturale”  

 

 

 Problemele care se manifestă cu o oarecare frecvenţă la nivelul 

aşezămintelor culturale (căminelor culturale) din mediul rural par a fi strâns 

corelate cu numărul semnificativ de localitati care nu dispun de un post 

remunerat pentru un referent - director de cămin sau cu situaţia unui cumul de 

funcţii (directorul de cămin îndeplinind concomitent funcţia de bibliotecar sau 

funcţionar în administraţia publică locală). În ambele cazuri, activitatea culturală 

trece practic pe un plan secundar sau este ignorată aproape în totalitate, având 

drept consecinţe imposibilitatea stabilirii şi respectării unor strategii coerente şi 

eficiente, colaborarea defectuoasă cu celelalte instituţii (scoala, biserica) şi, nu 

în ultimul rând, incapacitatea de a identifica şi mobiliza propriile resurse, în 

scopul îmbunătăţirii activităţii (culturale). 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

şi Cultural Olt: 

• asigură, la cerere, asistenţă de specialitate pentru toate instituţiile 

culturale din judeţ în vederea selectării, protejării şi promovării 

valorilor autentice ale culturii populare. 

• coordonează implementarea, în cadrul aşezămintelor de cultură din 

judeţ, a unui program diversificat care să răspundă cerinţelor de 

educaţie permanentă şi de formare profesională continuă. 

• impulsioneză viaţa culturală a fiecărei localităţi, prin angrenarea ei 

în activităţi precum: 

               - cunoaşterea şi promovarea propriilor valori culturale; 
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                - organizarea de programe de educaţie permanentă şi formare 

profesională continuă, de programe pentru formarea interpreţilor şi creatorilor de 

artă; 

               - organizarea de spectacole, concursuri, expoziţii, târguri, manifestări 

cultural-distractive, dialoguri culturale etc.; 

         - alcătuirea monografiei localităţii, a ghidului turistic local, a altor 

lucrări în specific, precum şi a publicaţiilor cu caracter local; 

            - întocmirea arhivei de cultură imaterială locală, precum şi a unei 

colecţii reprezentative din zona culturii materiale; 

             - intâlniri şi discuţii cu edilii zonelor respective pentru constituirea şi 

dezvoltarea colecţiei de bunuri care ilustrează cultura tradiţională, prin 

sprijinirea organizării în cadrul comunităţilor locale a colecţiilor şi muzeelor 

săteşti. 

        - înfiinţarea unor clase externe cu o tematică diversă (iniţiere folclor, 

dans popular, olărit, ţesut-cusut, canto popular), în diferite localităţi ale 

judeţului, a căror activitate, dincolo de faptul că promovează tradiţia populară în 

rândul tinerilor, reprezintă o adevarată sursă care conferă vitalitate activităţii 

culturale locale, compensând astfel activitatea culturală mai mult sau mai puţin 

susţinută desfaşurată în cadrul căminului cultural local. 

       - organizarea şi susţinerea unor cursuri de specialitate gratuite (privind 

însuşirea metodologiei de cercetare de teren, stabilirea criteriilor de 

autenticitate), destinate animatorilor culturali. 

 

Astfel, considerăm oportun şi necesar realizarea unui calendar cultural 

judeţean care să cuprindă un ciclu de manifestări cultural-artistice specifice şi 

care să angreneze toate localităţile judeţului. Astfel, tipuri de manifestări 

culturale cum ar fi: „Festival judeţean de folclor pentru copii“, „Medalioane 

aniversare şi comemorative“, „Sărbătoarea portului popular“, „Concurs artistic 

al aşezămintelor culturale“, „Ziua recoltei“, „Ziua comunei“, „Datini şi obiceiuri 
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de iarnă“ sunt doar câteva exemple de acţiuni ce nu ar trebui să lipsească din 

programul de activitate al niciunui Cămin cultural, iar pentru organizarea lor 

acestea pot găsi formule de parteneriat, inclusiv cu instituţia noastră.  

 Avem în vedere şi  acţiuni legate de tradiţiile şi obiceiurile de peste an, 

care în satele oltene nu şi-au pierdut semnificaţia şi pe care oamenii încă le 

practică:  „Govia“ la Orlea şi Vădastra, „Incuratul cailor“ la Cezieni, Vădăstriţa, 

Slătioara, Caracal, „Iordănitul“ în localităţile din sudul judeţului Olt, 

„Sărbătoarea iilor“ la Cezieni, „Iertarea de Florii“ la Izbiceni, „Horele de 

pomană“ în localităţile din sudul judeţului Olt, „Căluşul“ în toate vetrele 

căluşăreşti, „Floriile“, „Strigarea peste sat“, „tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun”. 

În localităţile în care nu sunt Cămine Culturale şi cu dotări precare sau cu 

sate aflate în zone greu accesibile va fi iniţiat programul „Caravana etno-

culturală“, care este conceput ca o acţiune ce conţine spectacole folclorice, 

expoziţii, spectacole de teatru, vizionări de filme documentare, programe de 

educaţie permanentă pe subiecte legate de păstrarea şi promovarea obiceiurilor 

şi  tradiţiilor în zonele respective. 

 

 

III.  Programe cultural-artistice 

 

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

şi Cultural Olt  se va implica pe parcursul anilor 2010 – 2014  în organizarea şi 

desfăşurarea diverselor acţiuni cu caracter cultural-artistic din judeţ. Există 

disponibilitate în organizarea manifestărilor culturale pe bază de parteneriat, în 

limita bugetului alocat instituţiei. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt  are relaţii de colaborare cu 

toate instituţiile de cultură judeţene şi va răspunde oricărei solicitări venite din 

partea acestora privind realizarea în comun a unor manifestări artistice 
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(festivaluri, spectacole, vernisaje, expoziţii, tabere de creaţie, colocvii şi sesiuni 

de comunicări, lansări de carte, manifestări tradiţionale). 

Valorificarea scenică a folclorului tinde să rămână în atenţia Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

una din posibilităţile cele mai eficiente de conservare a tradiţiei. În activitatea sa 

de valorificare a valorilor culturale perene, instituţia noastră îşi include în 

programul de activitate festivaluri, spectacole, sărbători şi alte manifestări de 

activare a talentelor din toate genurile artei. Din acest punct de vedere trebuie 

menţionat că, prin natura sa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt este singura instituţie profesionistă din 

judeţ, organizatoare de spectacole, abordând toate genurile artei. Aceste tipuri de 

manifestări se adresează unei largi categorii de public interesat de folclor şi 

păstrarea tradiţiilor populare în toată diversitatea sa. Manifestările artistice 

organizate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt atrag un număr mare de participanţi, având rolul de a 

aduce în faţa publicului frumuseţea folclorului românesc, relevând autenticitatea 

sa şi promovând bunurile culturale tradiţionale sau contemporane. 

Vor fi intensificate modalităţile de identificare a necesităţilor culturale ale 

cetăţenilor, astfel încât acţiunile desfăşurate să constituie răspunsuri ale acestor 

cereri. În acest sens se impune o îmbunătăţire a dialogului cu autorităţile locale 

în vederea sondării necesităţilor culturale ale cetăţenilor. 

Se va asigura o continuitate a programelor culturale iniţiate în anii 

anteriori, în paralel cu promovarea unor proiecte noi, corelate cu cerinţele şi 

nevoile cetăţenilor. 

Pentru asigurarea conservării şi promovării valorilor folclorului autentic 

vor fi continuate festivalurile concurs „Doine şi balade“ de la Drăgăneşti, 

„Corabia de Aur“ de la Corabia, „Cântecele Dunării“ de la Ianca, festivalul de 

umor epigramă şi proză „Oltenii şi restu’ lumii“ de la Slatina, festivalurile de 

dansuri şi jocuri populare „Căluşul“ de la Slatina, Caracal, Câmpu Mare-
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Dobroteasa şi Coloneşti, festivalurile de poezie „Ion Minulescu“ de la Slatina, 

„Virgil Carianopol“ de la Caracal. Deasemenea va continua festivalul „Zilele 

Eugen Ionescu” 

Un aspect important este onorarea invitaţiilor de participare 

internaţională. În acest fel vom avea posibilitatea promovării folclorului oltenesc 

şi românesc în spaţiul cultural European. 

 Va fi iniţiat programul “Microstagiune teatrală” ce va cuprinde un festival 

concurs de teatru pentru copii şi un circuit intinerant de promovare. Acest 

program se va desfaşura în colaborare cu Inspectoratul pentru Învăţământ. 

Prin realizarea unei secţiuni care se adresează tinerilor artişti, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural Olt 

îşi propune să construiască o rampă de lansare pentru noua generaţie implicată 

în fenomenul teatral. Festivalul va oferi posibilitatea şi cadrul propice pentru 

afirmarea şi descoperirea tinerilor artişti. Pe lângă acestea, festivalul oferă 

publicului tânăr şansa de a viziona spectacole şi de a participa la manifestări 

culturale care să fie în ton cu preferinţele acestei generaţii. 

Scopul festivalului este de a educa prin artă, de a promova arta 

spectacolului atât pe plan local cât şi la nivel judeţean şi de a stimula 

schimburile culturale dintre liceele slătinene. Pe perioada festivalului, oraşul 

Slatina se va constitui într-o sărbătoare a comunităţii, o sărbătoare culturală la 

care atât cei mici cât şi cei mari sunt invitaţi să participe, acţiunile fiind cât se 

poate de accesibile tuturor. Festivalul are misiunea de a educa, de a implica, 

informa şi încânta copiii şi adulţii din Slatina, după care spectacolele de teatru 

participante la festival vor fi promovate în judeţ prin contracte de  parteneriat cu 

aşezămintele culturale.  

O manifestare deosebită se desfăşoară anual pe data de 15 ianuarie, 

“ Eminescu, poet nepereche“ în colaborare cu Biblioteca Judeţeană „Ion 

Minulescu”. Cu acest prilej se organizează recitaluri de poezie, expoziţii de 

grafică din lirica eminesciană şi expoziţie de carte. 
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 Se vor iniţia manifestări complexe de 1 iunie (ziua copilului) şi 1 

octombrie (ziua pensionarului) sau cu ocazia sărbătorilor pascale şi celor de 

iarnă, ce vor include programe de incluziune socială ce vor avea ca scop 

interacţiunea dintre bătrâni şi copii care se vor materializa printr-o serie de 

manifestări culturale (spectacole de teatru, muzica, poezie) ale copiilor adresate 

vârstnicilor din Centrele de bătrâni şi copiilor instituţionalizaţi din casele de 

copii.  

 Se va continua sesiunea taberelor de creaţie „Maestru şi ucenic”, atât în 

domeniul meşteşugurilor tradiţionale cât şi în domeniul creaţiei plastice ce vor 

avea pe parcursul anilor 2010-2014 un caracter naţional, având ca fundament 

cooperarea interculturală. Obiectivele acestei tabere sunt: însuşirea practică şi 

exersarea unor tehnici de pictură şi grafică; transpunerea prin pictură a 

impresiilor călătorului prin natură; reîntoarcerea la resursele nealterate ale 

peisajului, prin acces la zone care încă păstrează autenticitatea; descoperirea 

valenţelor estetice ale peisajului prin înlăturarea aurei romantice şi a pitorescului 

facil, preferat adeseori din superficialitate. 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

şi Cultural Olt va participa la toate evenimentele oficiale: Ziua naţională a 

României, Ziua Imnului, Ziua drapelului, zile de comemorare a eroilor, 

festivităţi, etc. 

La finalul fiecărui an se vor acorda premii creatorilor populari şi 

animatorilor culturali care s-au distins prin activităţile şi rezultatele obţinute în 

anul precedent, continuându-se deja tradiţionala „ Gala Premiilor Centrului 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Cultural 

Olt”. 
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C. Analiza organizării institu ţiei 
 
 
  

În prezent Centrul Judeean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale şi Cultural Olt are ca personal prevăzut în organigramă şi aprobat 

de Consiliul Judeţean Olt un număr de 18 posturi, din care ocupate sunt doar 11 

posturi. 

 

 
 
 

Din cele 18 posturi prevăzute in organigramă  sunt ocupate 11 posturi 

după cum urmează: 2 posturi de conducere (director şi  şef birou), 5 posturi de 

specialitate, 4 posturi tehnico-administrative şi 1 post personal administrativ. 

Din analiza personalului existent se impune pentru viitor modificarea structurii 

acestuia, prin transformarea unor posturi şi persoane din categoria personal 

tehnico-administrativ, în personal de specialitate. 

În condiţiile în care legislaţia va permite, începând cu anul 2011, ne 

propunem ocuparea unor posturi de specialitate, cu prioritate,  pentru cercetarea 

şi arhivarea culturii şi tradiţiilor populare. Având în vedere că în prezent în 

cadrul instituţiei nu există personal de specialitate pe tradiţii şi obiceiuri 

(etnograf, muzicolog) ne propunem atragerea pe posturile vacante de personae 

cu specializările de mai sus . 

 Pregatirea profesională a personalului este una din cele mai importante 

probleme care trebuie să intre în strategia managerului. Tot personalul 

 Posturi 2004 2007 2010 2011 2012 2013 2014 
1 Total 12 16 18 18 18 18 18 
2 Personal de conducere 1 1 2 2 2 2 2 
3 Personal de specialitate 6 8 8 11 11 11 11 
4 Personal  tehnico-admin 3 5 6 4 4 4 4 
5 Alte categorii (auxiliar)                                   2 2 2 1 1 1 1 
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C.J.C.P.C.T.C. Olt trebuie să urmeze cursuri de formare profesională continuă, 

organizate în cooperare cu Centrul Naţional pentru  Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale cât şi cu alte instituţii şi persoane, pe principalele  activităţi 

ale centrului: culegerea şi cercetarea valorilor reprezentative ale creaţiei 

populare reprezentative; tezaurizarea prin constituirea bazei de date şi valori ; 

îndrumareea metodologică a aşezămintelor culturale. 

Un rol deosebit în perfecţionare îl au sesiunile de comunicari şi referate 

ştiinţifice, întâlnirile din cadrul A.N.C.J.C.P.C.T., cât şi schimburile de 

experienţă dintre Centrele Judeţene pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale. 

Conducerea C.J.C.P.C.T.C. Olt este asigurată de director, sprijinit în 

activitatea sa de consiliul de administraţie. 

 Directorul instituţiei, numit în urma susţinerii unui concurs de proiect de 

management are următoarele atribuţii principale: 

• asigură conducerea activităţii curente  a instituţiei; 

• elaborează programele de activitate ; 

• este ordonator de credite; 

• informează trimestrial consiliul de administraţie asupra realizării 

obiectivelor stabilite;  

• întocmeşte fişele posturilor prevăzute în structura organizatorică şi 

urmăreşte îndeplinirea şi respectarea atribuţiilor concrete ale personalului 

din subordine; 

• informează semestrial Consiliul Judeţean Olt asupra realizării obiectivelor 

stabilite şi propune măsurile necesare pentru desfăşurarea activităţii în 

condiţii optime şi asigurarea calităţii proiectelor. 

Activitatea directorului este sprijinită de consiliul de administraţie, organ 

colectiv de conducere cu caracter deliberativ. 

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii principale: 
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•    analizează şi aprobă programele de activitate ale instituţiei, hotărând 

direcţiile de dezvoltare ale instituţiei;                        

• aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei, în vederea avizării 

acestuia de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, 

defalcarea pe activităţi principale; 

• supune, anual, aprobării autorităţii tutelare, statul de funcţii al instituţiei, 

ţinând seama de scopul, obiectivele şi atribuţiile principale ale acesteia; 

• aprobă Regulamentul de ordine interioară al instituţiei; 

• hotărăşte organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi 

aprobă tematica de concurs; 

• stabileşte modul în care se utilizează bugetul şi sunt orientate sumele 

realizate din venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 
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D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

 

Aşa cum am amintit, cultura este una din activităţile care după 1990 au 

fost finanţate insuficient, iar în ultimii doi ani, odată cu declanşarea crizei 

economice mondiale, insuficienţa finanţării este tot mai evidentă. Se simte lipsa 

unei finanţări corespunzătoare atât în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, 

conservare şi promovare a tradiţiilor, folclorului şi meşteşugurilor tradiţionale 

cât şi în desfăşurarea festivalurilor şi concursurilor de folclor.   

 

 

Veniturile centrului sunt asigurate în principal din trasferuri de la 

Consiliul Judeţean Olt şi în proporţie foarte mică din venituri proprii. 

         Începând cu anul 2009 transferurile bugetare de la Consiliul Judeţean au 

fost tot mai mici, în 2009 acestea reprezentând aproximativ 70% din cele 

Nr. 
Crt. 

 
Categorii 

Prevăzut 
2009 

Realizat 
2009 

Prevăzut 
2010 

 Venituri proprii 26,0 17,3 26 
 Subvenţii/Alocaţii 550.0 530,1 488 
 Cheltuieli de 

întreţinere:  din care: 
cheltuieli de capital: 
investiţii 

162,0 
 
0 

154,1 
 
0,63 

174 
 
0 

 Cheltuieli de personal 388,0 369,2 340 
 Cheltuieli pe 

beneficiar, din care: 
-din subvenţie 
-din venituri proprii 

576.0 
 
550,0 
26,0 

547,4 
 
530,1 
17,3 

514 
 
488 
26 

 Alte categorii 0 0 0 
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aferente anului 2008 iar pentru anul 2010, aproximativ 90% din cele aferente 

anului 2009. Aceste reduceri bugetare au avut un impact negativ în finanţarea 

proiectelor şi programelor instituţiei dar şi în veniturile salariaţilor. 

           Instituţia nu a realizat programul de venituri proprii pe anul 2009, dar şi-a 

propus acest obiectiv în anul 2010. 
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E. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a 
institu ţiei 

 
 

 

 
 

  Se vor face demersuri pe lângă conducerea Consiliului Judeţean Olt, începând 

cu anul 2011, dacă constrângerile bugetare vor fi mai mici, pentru suplimentarea 

transferurilor atât la capitolul cheltuieli de capital cât şi la cheltuieli de personal. 

La capitolul cheltuieli de capital se vor avea în vedere următoarele: 

 

- asigurarea finanţării pentru crearea unui site al C.J.C.P.C.T.C. Olt, mijloc 

modern de promovare şi popularizare a întregii activităţi a centrului, a 

întreţinerii şi modernizării permenente a acestuia; 

- achiziţionarea de aparatură performantă de înregistrare foto şi video, de 

prelucrare şi stocare a obiceiurilor, tradiţiilor şi meşteşugurilor tradiţionale; 

- tipărirea şi difuzarea cu prioritate către aşezămintele culturale de broşuri şi 

materiale de specialitate cu rezultatele activităţii centrului, precum şi 

Nr. 
Crt. 

Categorii Prevăzut             mii ron 
2011 2012 2013 2014 

1 Venituri proprii 27 27 28 30 
2 Subvenţii/Alocaţii 726 755 789 816 
3 Cheltuieli de 

întreţinere:  din care: 
cheltuieli de capital: 
investiţii 

297 
 

74 

307 
 

77 

322 
 

80 

338 
 

83 

4 Cheltuieli de 
personal 

456 475 497 508 

5 Cheltuieli pe 
beneficiar, din care: 
-din subvenţie 
-din venituri proprii 

753 
 

726 
27 

782 
 

755 
27 

817 
 

789 
28 

846 
 

8130 

6 Alte categorii 0 0 0 0 
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materiale privind educaţia permanentă şi activitatea culturală de pe raza 

judeţului Olt; 

- achiziţionarea unui autovehicul pentru deplasarea în judeţ. 

La capitolul cheltuieli de  personal se va avea în vedere începând cu anul 

2011 suplimentarea fondurilor necesare în vederea aplicării Legii Nr. 330/2009 

privind salarizarea unitară a personalului. Se încearcă astfel o mai mare 

cointeresare a personalui actual care este slab retribuit cât şi atragerea pe 

posturile vacante (când legea va permite) de personal de specialitate 

(muzicolog, etnograf), salariile actuale nefiind atractive. 
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ANEXA I 
 

CALENDARUL MANIFEST ĂRILOR CULTURALE PERMANENTE  
PE ANII  2010 – 2014 

 
Nr 
crt. 

Denumirea 
manifestărilor 

culturale 
 

Caracter 
 

Locul şi 
perioada de 
desfăşurare 

 

Organizatori  
 

Colaboratori  
 

  
IANUARIE  

 
1. OBICEIURI DE 

BOBOTEAZĂ: 
Botezul cailor la 
Slătioara şi 
Ghimpeţeni 
Cercetarea şi 
conservarea 
obiceiului 
botezatului 
cailor în localităţile 
Slătioara şi 
Ghimpeţeni din 
judeţul Olt 
 

 
 
 
 
 
 
local 
 

 
 
 
 
 
Slătioara 
Ghimpeţeni 
6 ianuarie 
 

 
 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Slătioara 
Primăria şi 
Consiliul Local 
Ghimpeţeni 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

 
 
 
 
 
Aşezămintele 
Culturale din 
cele două 
localităţi 
 

2. PĂZITUL 
FÂNTÂNILOR ŞI 
IORDĂNITUL 
Studierea, 
conservarea şi 
promovarea 
obiceiurilor, aşa 
cum se mai 
păstrează în judeţul 
Olt. 
 

 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
Localităţile din    
sudul judeţului, în 
stânga şi dreapta 
Oltului 
6-7 ianuarie 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt Consiliile 
locale 
 

 
 
 
Aşezăminte 
culturale 
 

3. „Mihai Eminescu – 
poetul naţional al 
românilor“. 
Manifestare 
complexă: expoziţii 
de carte, pictură şi 
grafică, spectacole 
de muzică şi 
poezie, expuneri, 
proiecţii filme 
documentare; 
Concursul de 
creaţie de poezie 
 

 
 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
 
 
Localităţile din 
judeţul Olt 
15 ianuarie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt Biblioteca 
Judeţeană „Ion 
Minulescu“ 
Palatul Copiilor 
 

 
 
Case de 
cultură 
Biblioteci 
comunale 
Cămine 
culturale 
 

4. „MAESTRU ŞI   Consiliul Biblioteca  
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UCENIC”: 
Expoziţie de artă 
fotografică şi artă 
plastică, proiecţie 
film, catalog şi 
comunicări despre 
Tabăra de creaţie 
„Maestru şi ucenic“ 
din anul 2009 
 

judeţean 
 

Slatina 
23-24 ianuarie 
 

Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 

Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
 

5. Conservarea şi 
promovarea 
specificului fiecărei 
localităţi prin 
construirea unei 
case tradiţionale 
dotată cu elemente, 
ţesături şi elemente 
de îmbrăcăminte 
tradiţională 
specifice zonei 

 
 
 
 
 
Judeţean 
 

 
 
 
În comunele şi 
satele judeţului Olt 
Caracter permanent 
ianuarie 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt Primării şi 
Consilii 
locale 
 

 
 
  Muzeul 
naţional al 
Satului 
„Dimitrie 
Gusti” 
C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
 

6. TROIŢA ÎN 
JUDEŢUL OLT 
Cercetare, 
fotografiere, 
înregistrare şi 
arhivare a 
troiţelor,  
imbolurilor şi 
semnificaţiilor 
rituale 
ale acestora. 

judeţean 
 

Toate localităţile 
judeţului 
Olt Caracter 
permanent ianuarie 
C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt Primării şi 
Consilii Locale 
 

C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
 

 
7. 

 
Proiect cultural 
transfrontalier 
„Poduri imaginare” 
între Biela Slatina, 
Asociaţia 1923 
Pleven Consiliul 
Judeţean Olt prin 
CJCPCTC 
Olt şi Consiliul 
local Drăgăneşti 
Olt 
 

 
Internaţio
nal 

 
România – 
Bulgaria 
Anul 2010 
 

 
Biela Slatina, 
Asociaţia 
1923 Pleven 
Consiliul 
Judeţean Olt 
prin CJCPCTC 
Olt şi 
Consiliul local 
Drăgăneşti Olt 
 

 
Instituţii 
şcolare din 
judeţul Olt 
 

    
FEBRUARIE 

 

  

8. „SFÂNTUL 
TRIFON“ 
Vi ţa de vie şi vinul 
în credinţe şi 
obiceiuri. 
Cercetarea, 

 
 local 
 

 
Cârlogani 
1 februarie 
 

C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
Primăria 
Cârlogani 
Consiliul Local 
Cârlogani 

 
Muzeul 
Judeţean Olt 
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conservarea şi 
promovarea 
obiceiurilor şi 
credinţelor legate 
de tradiţia cultivării 
viţei de vie în 
localitatea 
Cârlogani din judeţ. 
Proiecţie film 
realizat de 
CJCPCTC Olt. 

 

9.  
DRAGOBETELE 
Simpozion şi 
proiecţie de filme 
despre obiceiurile 
tradiţionale de 
Dragobete în satele 
judeţului Olt. 
 

 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
 
Drăgăneşti-Olt 
februarie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
 

 
Primăria 
Drăgăneşti-Olt 
Casa de 
Cultură 
Drăgăneşti-Olt 
 

10. Căminul Cultural - 
programe de 
activităţi, 
oportunităţi şi 
priorităţi. 
Manifestare 
complexă 
cuprinzând 
instruiri, programe 
de educaţie 
permanentă, 
spectacole 
metodologice, 
expoziţii, proiecţii 
de film, conferinţe 
şi întâlniri cu 
specialişti şi 
personalităţi 
culturale. 
 

 
Judeţean 
-instruire 
 

 
Toate localităţile 
februarie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
 

 
Consiliile 
locale 
Casele de 
cultură 
Căminele 
Culturale 
 

  
MARTIE 

 
11. Mărţişor-

mărţişoare 
Manifestare 
complexă cu 
acţiuni specifice în 
 toate localităţile 
din judeţul Olt. 
Spectacole, 
expoziţii şi alte 
manifestări 
dedicate zilei 

 
judeţean 
 

 
toate 
localităţile 
judeţului 
01 – 08 
martie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C:T.C. Olt 
Biblioteca Judeţeană 
„Ion Minulescu“ 
A.P „Doina Oltului” 
Şcoala de Arte şi 
Meserii 
 

 
Fotoclubul 
„Solaris” 
Slatina 
Instituţiile 
culturale 
din judeţ 
A.F.P.P.C.T. 
„Oltul“ 
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femeii. „E ziua ta, 
mămico !“  
spectacol muzical 
coregrafic dedicat 
femeii 

12. Obiceiuri şi Tradiţii 
de Florii: Iertarea 
de Florii 
de la Izbiceni. 
Expoziţie, 
simpozion şi 
proiecţie filme 
documentare 
realizate de 
CJCPCTC Olt şi 
TVR 
 

 
 
 
local 
 

 
 
 
Izbiceni 
28 martie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
Primăria Izbiceni 
Centrul Cultural 
„Tudor Gheorghe” 
 

 

13. „ARTIZANII 
OLTULUI“ 
Înregistrarea 
artizanilor locali 
din judeţul Olt în 
vederea elaborării 
unui ghid al 
meseriilor 
tradiţionale ce 
se mai practică la 
nivelul judeţului 
Olt. 
 

 
 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
 
 
Localităţile 
judeţului Olt 
Anul 2010 
 

 
 
 
Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
 

 
 
 
Consiliile 
locale 
Căminele 
culturale 
 

14. „STRIGAREA 
PESTE SAT“. 
Cercetarea, 
conservarea şi 
promovarea 
obiceiului strigării 
peste sat de Lăsatul 
Secului de Paşti 

 
 
 
judeţean 
 

 
 
Toate 
localităţile 
judeţului 
Martie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
 

 
Consiliile 
locale 
Căminele 
culturale 
 

15. Obiceiuri 
tradiţionale de 
primăvară în satele 
din judeţul Olt. 
Expoziţie, proiecţie 
de film şi 
simpozion de 
prezentare a 
obiceiurilor şi 
tradiţiilor de 
primăvară. 
 

 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
Slatina – 
Localităţi ale 
judeţului 
Martie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt  
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
Muzeul Judeţean Olt 
 

 
 
Biblioteca 
Judeţeană „Ion 
Minulescu“ 
 

16.  
ÎNCURATUL 
CAILOR DE 
SÂNTOADER. 
Expoziţie foto, 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
Primăria şi Consiliul 
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vizionare film 
realizat de 
CJCPCTC Olt şi 
dezbatere despre 
obiceiul încuratului 
cailor de Sân 
Toader în 
localităţile din 
judeţ. 
 

judeţean 
 

Vlădila 
Martie 
 

Local Vlădila 
Căminul Cultural 
Vlădila 
 

17.  
Festivalul de film 
„Lumină din 
lumină” 
 

 
Internaţio
nal 
 

 
Curtea de 
Argeş 
 

 
C.J.C.P.C.T.C Argeş 
Episcopia Argeşului 
 

 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

18. CRUCILE ŞI 
CIMITIRUL DIN 
PIETRIŞ. 
Cercetarea, 
conservarea şi 
promovarea 
meşteşugului 
confecţionării 
crucilor de lemn 
pictat aşa cum se 
mai practică încă în 
satul Pietriş din 
Baldovineşti. 
Realizare film, 
expoziţie, etc. 
Încercare de 
protejare a 
cimitirului. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
local 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pietriş – 
Baldovineşti 
Anul 2010 
 

 
 
 
 
Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
Muzeului Satului 
„Dimitrie Gusti” 
 

 
 
 
 
 
Primăria si 
Consiliul 
Local 
Baldovineşti 
Meşterii 
populari din 
zonă 
 

  
                                                      
 
 
 
 
                                                         APRILIE 

 
19. Tradiţii şi obiceiuri de 

sărbătoarea Sfintelor 
Paşti (Sfintele Paşti, 
Hora de pomană, 
Govia, Păresimile). 
Manifestare complexă 
de punere în valoare a 
obiceiurilor şi 
tradiţiilor legate de 
sărbătoarea 
Sfintelor Paşti în 
comunităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
judeţean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cezieni, 
Vişina, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
Primăriile şi 

 
 
 
 
 
 
 
CNCPCT 
Bucureşti 
Muzeul 
Naţional al 
Satului 
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multinaţionale. 
Expoziţie de icoane, 
ouă încondeiate şi 
concurs de ciocnit 
ouă. Lansare carte: 
„Tudor Diaconeasa – 
Portret de artist“ 
realizată de CJCPCTC 
Olt în colaborare cu 
CNCPCT Bucureşti şi 
Muzeul Naţional al 
Satului „Dimitrie 
Gusti“ Bucureşti. 
 

 Orlea, 
Izbiceni, Tia 
Mare 
6- 10 aprilie 
 

Consiliile 
Locale 
 

„Dimitrie 
Gusti“ 
Bucureşti 
 

20.  
Simboluri creştine în 
arta populară din 
nordul judeţului Olt. 
Dezbatere, expoziţie 
etnografică 
 

 
 
 
local 
 

 
 
Câmpu Mare 
- Dobroteasa 
30 aprilie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T. C. Olt 
Primăria 
Dobroteasa 
Parohia Câmpu 
Mare 
Dobroteasa 
 

 

21. 
 
 
 

 
22. 

Instruire ansambluri 
artistice 
 
 
Pledoarie pentru 
tradiţie „Hora de 
pomană” 
 

judeţean 
 
 
 
 
local 

Aprilie 
 
 
 
 
Drăgăneşti 
Olt 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
 
Biblioteca 
„Dumitru 
Popovici” 
Casa de cultură 
„Ileana 
Constantinescu” 
Muzeul Câmpiei 
Boianului 
Drăgăneşti Olt 
 

Ansambluri 
artistice 
din judeţ 
 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
Liceul „Tudor 
Vladimirescu” 
Drăgăneşti Olt 
 

23.  
 
 
Tradiţii interetnice 
Ziua internaţională a 
rromilor 
 

 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
 
 
Drăgăneşti 
Olt 
aprilie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt  
Muzeul Câmpiei 
Boianului 
Casa de cultură 
„Ileana 
Constantinescu” 
Biblioteca„Dumitru 
Popovici” 
Drăgăneşti Olt 
 

 
 
 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
Şcoala de Arte 
şi 
Meserii 
 

  
                                              MAI 
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24.  
Ziua Europei 
Manifestări cultural 
artistice şi sportive 
dedicate Zilei 
Europei. 

 
 
 
national 

 
 
Slatina şi 
toate 
localităţile 
judeţului 
09 mai 
 

C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
A.P. „Doina 
Oltului“ 
Muzeul 
Judeţean Olt 
D.C.C.P.C.N. 
Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
Şcoala 
Populară de 
Arte şi Meserii 
Slatina 

 
Cămine 
Culturale 
Biblioteci 
Comunale 
 

25. POMUL VIEŢII 
ediţia a XVIII-a 
Festival etno-
folcloric, Balş 
Expoziţii de ceramică 
tradiţională de Oboga, 
Româna şi Vădastra, 
spectacole folclorice, 
simpozion etc 

 
 
 
 
 
judeţean 
 

 
 
 
 
 
Balş 
13 mai 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria Balş 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt; Muzeul 
Judeţean Olt 
Casa de 
Cultură Balş; 
Şcoala 
Populară de 
Arte şi Meserii 
Slatina 

 
 
 
 
AP „Doina 
Oltului“ 
 

26. Lansare carte şi DVD- 
„Tudor Diaconeasa- 
Portret de artist” 
 

judeţean 
 

      Balş 
    13 mai 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C.              
Olt 
 

Muzeul Naţional 
al Satului 
„Dimitrie 
Gusti” Bucureşti 
CNCPCTC 
Bucureşti 

27. RUSALIILE LA 
CÂMPU MARE 
Concursul cetelor de 
căluşari în Târgul de 
săptămână de la 
Câmpu Mare – 
Dobroteasa. 
 

 
 
 
judeţean 
 

 
 
Câmpu 
Mare – 
Dobroteasa 
24 mai 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt Parohia 
Câmpu Mare 
Primăria şi 
Consiliul 
Local 
Dobroteasa 
 

 

28. Ceramica de Româna 
în familia Truşcă, 
tradiţie 
şi continuitate. 
Lansare carte, 
expoziţie 
fotodocumentară 
şi proiecţie film 
„Teodora Truşcă 
– portret de artist“. 

 
 
 
 
local 
 

 
 
 
Balş 
Mai 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 

Primăria 
şi Consiliul 
Local Balş 
C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
Muzeul Naţional 
al Satului 
„Dimitrie 
Gusti“ Bucureşti 
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29. ZILELE POEZIEI ÎN 

OLT. Festival de 
poezie 
„Ion Minulescu“ 
Slatina, ediţia a-
XVIII-a; „Virgil 
Carianopol“ Caracal, 
ediţia a XVI-a; „Virgil 
Mazilescu“ Corabia, 
ediţia a XI-a 
Concurs de creaţie 
poetică şi de 
interpretare, 
lansări de carte, 
spectacole de muzică 
şi poezie. 
Slatina, Caracal, 
Corabia 
 

 
 
 
 
 
naţional 
 

 
 
 
 
Slatina – 
Caracal – 
Corabia 
Mai 
 

 
 
 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Caracal 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Corabia 
 

 
 
 
 
 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt;  
Biblioteca 
„Radu Şerban “ 
Caracal 
Biblioteca 
orăşenească 
Corabia 
 

30. Sărbătoarea Bujorului 
– Radomireşti. 
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 
 

 
 
 
local 
 

 
 
Radomireşt
i – Pădurea 
Crăciunei 
Mai 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Consiliul Local 
Radomireşti 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

 
 
AP 
„DoinaOltului” 
 

31. Simpozion 
internaţional dedicat 
CĂLUŞULUI. 
Tradiţii, credinţe şi 
ritualuri căluşăreşti. 
Proiect de cercetare 
complex 
 

 
 
 
naţional 
 

 
 
Vetrele 
căluşăreşti 
din 
judeţul Olt 
Mai 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

 
 
C.N.C.P.C.T. 
Bucureşti 
Universitatea 
 

32. FESTIVALUL 
NAŢIONAL 
„CĂLUŞUL 
ROMÂNESC“ ediţia 
a XL-a 
Festival naţional cu 
participarea cetelor 
căluşăreşti din toate 
zonele etno-folclorice 
ale ţării 
 

 
 
 
 
 
naţional 
 

 
 
 
 
 
Caracal 
mai 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local al 
Municipiului 
Caracal 
Casa de 
Cultură „Radu 
Şerban“ 
Caracal 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 

Ansamblul „Joc” 
Chişinău 
A.P „Doina 
Oltului“ 
Case de Cultură 
Cămine 
Culturale 
din judeţ 
Şcoala de Arte 
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33. FESTIVALUL 
FOLCLORIC „ILIE 
MARTIN“ 
ediţia VII-a 
Sărbătoare populară, 
concurs de formaţii şi 
ansambluri folclorice 
din Coloneşti şi 
localităţile învecinate. 
 

 
 
 
 
interjudeţean 
 

 
 
 
 
Coloneşti 
Mai 
 

 
 
 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Coloneşti 
 

 
 
 
 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

34. „Primăvară 
românească la 
Bruxelles” – 
expoziţii de artă 
populară şi fotografie 
 

 
 
internaţional 
 

 
 
Bruxelles 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
CJCPCTC Olt 
 

 
Biblioteca 
Judeţeană 
Olt „Ion 
Minulescu” 
 

  
IUNIE 

 
35. Ziua Internaţională 

a Copilului 
 

 
naţional 
 

 
Slatina 
1 iunie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
Muzeul Judeţean Olt 
Biblioteca Judeţeană 
Olt „Ion Minulescu” 
Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
D.C.C.P.C.N. Olt 
AP „Doina Oltului” 
Inspectoratul Şcolar 
Judeţean 
 

Palatul 
Copiilor şi 
Elevilor 
„Adrian 
Băran” 
Case de 
cultură din 
judeţ 
Cămine 
culturale 
Biblioteci 
orăşeneşti 
şi comunale 
 

36. Sărbătoarea 
Teiului, Băbiciu 
Târg şi bâlci 
tradiţional, 
spectacol folcloric 
cu participarea 
formaţiilor şi 
interpreţilor din 
Băbiciu şi zonele 
învecinate 
 

 
 
local 
 

 
 
Băbiciu 
Iunie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt; Consiliul Local 
Băbiciu 
AP „Doina Oltului“ 
 

 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
Muzeul 
Judeţean Olt 
 

37. DRĂGAICA – 
ZÂNA 
SÂNZIENELOR. 
Sărbătoare de vară. 
Proiecţie film, 
expoziţie foto 
documentară, masă 
rotundă despre 
obiceiuri şi ritualuri 
de Drăgaică. 

 
 
 
judeţean 
 

 
 
Cezieni 
Iunie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt 
Primăria şi Consiliul 
Local Cezinei 
C.J.C.P.C.T. Olt 
 

 
 
Muzeul 
Judeţean Olt 
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38. Festivalul naţional 

de teatru şcolar 
„Ni şte ţărani” 
ediţia a V-a 
 

 
naţional 
 

 
Văleni 
 

Primăria şi Consiliul 
Local Văleni 
Fundaţia Naţională 
pentru Civilizaţie 
Rurală „Ni şte ţărani” 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
 

 

 
39. 

 
Omagiul lui Petre 
Pandrea ediţia a 
XV-a 
 

 
local 
 

 
Slatina 
iunie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt 
Biblioteca Judeţeană 
Olt „Ion Minulescu” 
 

C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
D.C.C.P.C.N. 
Olt 
 

  
IULIE 

 
40. Ziua Imnului de Stat 

 
naţional 
 

Slatina 
29 iulie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 
Olt „Ion 
Minulescu” 
 

C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
D.C.C.P.C.N. 
Olt 
 

41. SĂRBĂTOAREA 
PÂINII ediţia a 
XVII-a 
Festival naţional de 
folclor, Scorniceşti 
Concurs de formaţii 
şi ansambluri 
folclorice din 
toate zonele ţării, 
expoziţii de produse 
de panificaţie. 
Prepararea pâinii în 
ţest şi a pâinii 
ca reper simbolic şi 
ofrandă rituală. 
(Cercetare). 
 

 
 
 
naţional 
 

 
 
 
Scorniceşti 
Iulie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Scorniceşti 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
AP „Doina 
Oltului“ 
Muzeul Judeţean 
Olt 
D.C.C.P.C.N. Olt 
Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii 

 

42. Ropotitul Ţestelor. 
Proiect de cercetare 
şi refacere a 
obiceiului 
confecţionării 
ţestelor pentru copt 
în localităţile 
de pe Valea Dunării 
 

 
 
local 
 

 
 
Vădastra 
iulie 
 

 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

 
 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Vădastra 
 

43. Instruire ansambluri 
artistice 
 

 
judeţean 
 

 
iulie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 

Ansambluri 
artistice 
din judeţ 
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44. SĂRBĂTOAREA 

IILOR ediţia a 
XVII-a 
Sărbătoare 
tradiţională, horă a 
satului în cadrul 
căreia se premiază 
cele mai frumoase ii 
cusute în iarna care 
a trecut. Expoziţie 
etnografică. 

local 
 

Cezieni 
Iulie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Cezieni 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 

AP „Doina 
Oltului“ 
Căminul 
Cultural 
Cezieni 
Casa de Cultură 
 

45. Sesiune de 
comunicări 
etnofolclorice 
Nicolae 
Fulga. 
 

 
local 
 

 
Poboru 
iulie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt Primăria şi 
Consiliul 
local Poboru 
 

Primăria Poboru 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion Minulescu“ 
Căminul 
Cultural 
Poboru 

46. FIRUL DE AUR 
DIN LADA DE 
ZESTRE 
STRĂBUNĂ ediţia 
a X-a 
Sărbătoare dedicată 
portului tradiţional 
şi meşteşugurilor. 
Expoziţie, 
demonstraţii 
practice, proiecţii de 
filme documentare, 
spectacol folcloric 
cu participarea 
formaţiilor locale şi 
din zonele 
învecinate. Lansare 
carte şi DVD „Ni ţu 
Constantin portret 
de artist” realizat 
de CJCPCTC Olt 
 

 
local 
 

 
Poboru 
iulie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
local Poboru 
 

 
Muzeul Judeţean 
Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion Minulescu“ 
AP „Doina 
Oltului“ 
Şcoala Populară 
de 
Arte şi Meserii 
 

47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Căminul cultural – 
oportunităţi şi 
posibilităţi. 
Întâlnire cu 
directorii de cămine 
culturale şi 
referenţii culturali. 
Programe metodice. 
Expoziţii, schimburi 
de experienţă etc. 
Întâlnire cu 
personalităţi şi 
specialişti în 

 
judeţean 
-instruire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slatina 
Iulie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion Minulescu“ 
Consiliile Locale 
Aşezămintele 
culturale 
judeţene 
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48 

domeniul 
managementului 
cultural 
 
 
 
 
 
TÂRGUL DE FETE 
DE LA COTENIŢA 
ediţia 
a XV-a Bâlci, târg şi 
sărbătoare 
tradiţională. 
Concurs de alegere 
a celei mai bune fete 
de măritat cu cea 
mai frumoasă zestre 
şi spectacol 
folcloric 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
naţional 
 

 
 
 
 
 
 
AUGUST 
 
Coteana 
15 august 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Coteana 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
Muzeul Judeţean 
Olt 

 
 
 
 
 
 
 
 
AP „Doina 
Oltului“ 
 

49. Sărbătoarea „Limba 
noastră”- ediţia a 
III-a 
 

 
local 
 

 
Izbiceni 
31 august 
 

Consiliul local 
Izbiceni 
Primăria Izbiceni 
Centrul cultural 
„Tudor 
Gheorghe” 
Izbiceni 
 

Biblioteca 
Judeţeană 
Olt „Ion 
Minulescu” 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 

50. SĂRBĂTOAREA 
LUBENIŢEI ediţia 
X-a – 
Văleni Bâlci, târg şi 
sărbătoare 
tradiţională. 
Concurs pentru 
alegerea celei mai 
mari şi celei 
mai mici lubeniţe. 
Spectacol folcloric. 
 

 
 
local 
 

 
Văleni 
august 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Văleni 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

 
AP „Doina 
Oltului“ 
Muzeul Judeţean 
Olt 
 

51. TABĂRA DE O ZI 
ŞI O NOAPTE. 
Tabără de 
creaţie artă plastică. 
 

 
judeţean 
 

 
Bobiceşti 
august 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

Şcoala Generală 
Bobiceşti 
Primăria şi 
Consiliul 
 

52. Interculturalitatea – 
mijloc de cunoaştere 
şi promovare a 
valorilor 
tradiţionale. 
Promovarea 
meşteşugurilor 
specifice judeţului 
Olt, expoziţii, 

interjudeţ
ean 
 

Muzeul Satului 
din Sibiu 
august-
septembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
 

Muzeul Satului 
Sibiu Consiliul 
Judeţean Sibiu 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Sibiu 
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proiecţii de filme, 
lansări de carte, 
programe 
educaţionale cu 
tineri ucenici ai 
meşterilor 
populari din judeţul 
Olt. 

Nr. 
Cr
t 

Denumirea 
manifestărilor 

culturale 
 

Caracter 
 

Locul şi 
perioada 

de 
desfăşurar

e 
 

Organizatori  
 

Colaboratori 

  
SEPTEMBRIE 

 
53.
. 

„7 Arte“ – Festival de 
film etnografic şi 
etnologic, Călăraşi. 
Festival internaţional 
de film etnografic la 
care CJCPCTC Olt va 
participa cu producţii 
ale Atelierului de 
creaţie video. 
 

 
internaţional 
 

Călăraşi 
20 – 30 
Septembrie 
 

C.N.P.C.T. 
Călăraşi 
Centrul 
Cultural 
Călăraşi 
 

Consiliul 
Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

54. CORABIA DE AUR 
ediţia a XXXVIII-a – 
Concurs naţional de 
interpretare muzică 
populară şi uşoară. 
Corabia. Festival 
naţional de 
interpretare cu 
participarea unor 
concurenţi din 
toate zonele ţării. 
 

 
naţional 
 

 
Corabia 
Septembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Corabia 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
AP „Doina 
Oltului“ 
D.C.C.P.C.N. 
Olt 
 

Casa de 
Cultură 
Corabia 
Radio România 
Şcoala 
Populară de 
Arte şi Mesrii 
 

55. „RADU ŞERBAN“ 
ediţia a XX-a 
Concurs naţional de 
interpretare muzică 
uşoară 
adresat interpreţilor 
din toate zonele ţării. 
 

 
naţional 
 

 
Caracal 
Septembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
local al 
Municipiului 
Caracal 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

Casa de 
Cultură 
„Radu Şerban“ 
Caracal 
 

56. ECO-ETNO-FOLK 
FILM Slătioara, 
Vâlcea. 
Participarea 
CJCPCTC Olt cu 

 
internaţional 
 

 
Slătioara - 
Vâlcea 
Septembrie 
 

Fundaţia 
Naţională 
„Ni şte Ţărani“ 
Primăria 
Slătioara 

Consiliul 
Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt 
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producţii de 
filme realizate de 
atelierul de creaţie 
video din 
cadrul centrului. 
 

  

57. SIMFEST – Târgu 
Mureş. Festival 
naţional de 
producţii pentru 
televiziune. 
Participarea 
CJCPCTC Olt cu 
producţii de filme 
realizate de 
atelierul de creaţie 
video din cadrul 
centrului 
 

 
internaţional 
 

 
Târgul 
Mureş 
Septembrie 
 

Primăria Tg. 
Mureş 
Societatea 
Culturală 
„SIMFEST” 
din Tg. 
Mureş 
 

Consiliul 
Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

58. Ipostaze ale satului 
românesc 
contemporan. 
Simpozion. Expoziţie 
artă plastică, lansare 
carte şi DVD, 
proiecţie filme. 
 

zonal 
 

Muzeul 
Satului 
Vâlcea 
Septembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
Muzeul Satului 
Vâlcea 
 

 

  
OCTOMBRIE 

 
59. DE LA 

DRĂGĂNEŞTI LA 
VALE ediţia a 
XXXV-a – 
Drăgăneşti. Concurs 
naţional de 
doine şi balade. 
Festival naţional de 
interpretare 
cu participarea unor 
concurenţi din toate 
zonele 
ţării 
 

 
 
 
Naţional 
 

 
 
 
Drăgăneşti 
Olt 
Octombrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Drăgăneşti 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
A.P „Doina 
Oltului“ 
D.C.C.P.C.N Olt 
Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii 
 

Casa de Cultură 
„Ileana 
Constantinescu“ 
Muzeul Câmpiei 
Boianului 
Casa de cultură 
„Ileana 
Constantinescu” 
Biblioteca 
„Dumitru 
 

60. OLTENII ŞI RESTU’ 
LUMII edi ţia a XVI-a 
– 
Festival naţional de 
umor. Manifestare 
complexă, concurs de 
epigramă, caricatură, 
literatură umoristică, 
spectacole de umor, 
expoziţii. Târgul 

 
Naţional 
 

 
Slatina 
Octombrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria Slatina 
Consiliul Local 
Slatina 
C.J.C.P.C.T. C. 
Olt; Muzeul 
Judeţean Olt 
Biblioteca 
Judeţeană 

AP „Doina 
Oltului“ 
Uniunea 
Naţională a 
Caricaturiştilor 
din România 
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meşterilor populari, 
sărbătoarea vinului 
etc.Târgul creatorilor 
populari contemporani 
din judeţul Olt” 
 

„Ion Minulescu“ 
D.C.C.P.C.N Olt 
Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii 
 

                                                     
 
 
 
                                                    NOIEMBRIE 

 
61. Obiceiuri şi tradiţii în 

judeţul Olt. Expoziţie 
foto-documentară şi 
proiecţii de film. 
Expoziţie foto-
documentară despre 
obiceiuri şi tradiţii din 
satele judeţului Olt şi 
proiecţii de materiale 
filmate în 2008 
 

 
 
interjudeţ
ean 
 

 
 
Piteşti 
Noiembrie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T. Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Vâlcea 
 

 

62. Instruire ansambluri 
artistice 
 

 
judeţean 
 

 
aprilie 
 

Consiliul Judeţean 
Olt 
C.J.C.P.C.T.C. Olt 
 

Ansambluri 
artistice 
din judeţ 
 

63. ZILELE „EUGEN 
IONESCU“, ediţia a 
XX-a 
Slatina Manifestare 
complexă dedicată 
vieţii şi operei 
dramaturgului Eugen 
Ionescu 
 

 
naţional 
 

 
Slatina 
Noiembrie 
 

 
Consiliul Judeţean 
Olt 
Primăria Slatina 
Consiliul Local 
Slatina 
 

C.J.C.P.C.T. 
Olt 
Şcoala cu 
clasele IVIII 
„Eugen 
Ionescu“ 
Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
Societatea 
Culturală 
„Eugen 
Ionescu“ 
Muzeul 
Judeţean Olt 
 

  
DECEMBRIE 

 
64. Salon Naţional de artă 

Fotografică 
„Fotografia ca 
document etnografic” 
ediţia I. 
Lansare album etno-
foto-documentar cu o 

 
naţional 
 

 
Slatina 
1 - 15 
decembrie 
 

 
Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T.C. 
Olt 
 

 
Centre judeţene 
din 
ţară 
C.N.P.C.T. 
Bucureşti 
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parte din sărbătorile 
tradiţionale din judeţul 
Olt, cu prezentare 
bilingvă. 
 

65. Sf. Nicolae în tradiţia 
creştin-ortodoxă şi 
Regăsirea 
manifestărilor laice în 
spiritualitatea 
Satului: Colinde. 
Simpozion Naţional. 
 

naţional 
 

Slatina şi 
localităţi din 
judeţ 
4 – 7 
decembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Ol 
C.J.C.P.C.T.C. 
OLT 
Şcoala 
Populară de 
Arte şi Meserii 
 

Parohii 
 

66. OBICEIURI ŞI 
TRADIŢII 
CREŞTINE. 
Festivalul judeţean de 
obiceiuri şi tradiţii 
creştine cu 
participarea 
formaţiilor de elevi 
din diferite zone ale 
judeţului Olt ediţia a 
VII-a 
 

judeţean 
 

Slatina 
decembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
local Slatina 
Inspectoratul 
Şcolar 
Judeţean Olt 
 

C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

67. ARIPĂ DE ÎNGER – 
ediţia a VII-a 
Festival de obiceiuri 
creştine. Festival 
interjudeţean de 
obiceiuri creştine la 
care participă formaţii 
de copii din judeţul 
Olt şi din cele vecine 
 

Interjudeţean 
 

Studina 
decembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
Primăria şi 
Consiliul 
Local Studina 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
Cercul Cultural 
Studina 
 

Şcoala 
Generală 
Studina 
 

68. Sărbătorile de iarnă la 
români. Expoziţie de 
cărţi, icoane, 
fotografii artistice 
 

judeţean 
 

Toate 
localităţile 
judeţului 
Decembrie 
 

Consiliile 
locale 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

Aşezăminte 
culturale 
din judeţ 
 

69. Gala premiilor anuale 
al CJCPCT Olt. 
Manifestare 
complexă: expoziţii de 
etnografie, artă 
culinară de sărbătoare. 
Decernarea premiilor 
pentru modelele 
performante culturale 
ale anului 2010 
Lansarea Anuar 
Meteor 
www.traditiioltene.ro 
 

local 
 

Slatina 
decembrie 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
C.J.C.P.C.T. 
Olt 
 

Biblioteca 
Judeţeană 
„Ion 
Minulescu“ 
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70. Promovarea tinerilor 
talentaţi în domeniile 
de competenţă ale 
instituţiei CJCPCTC 
Olt şi a ansamblurilor 
reprezentative pentru 
judeţul Olt. 
 

naţional şi 
internaţional 
 

permanent 
 

Consiliul 
Judeţean Olt 
CJCPCTC Olt 
 

 

 
 

 


