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RAPORT DE ACTIVITATE
AL CENTRULUI JUDEJEAN PENTRU CONSERVAREA §1 PROMOVAREA
CULTURII TRADIJIONALE §1 CULTURAL OLT
in perioada: 01.01.2015 - 31.12.2015
a)
Evolutia institutiei in raport cu mediul in care i§i desfa§oara activitatea §i in
raport cu sistemul institutional existent:
a.l. Colaborarea cu institutiile/organizatiile culturale care se adreseaza aceleia$i
comunitatL
Centrul Judejean pentra Conservarea §i Promovarea Culturii Tradijionale §i Cultural
Olt i§i desfa§oara activitatea, in municipiul Slatina, avand ca arie de acoperire intregul
teritoriu al judejului Olt;
Aspectul economic specific zonei de activitate al institujiei este acela§i care poate ft
intalnit la nivel najional, adica intr-o continua transformare. Ce este de evidenjiat sub acest
aspect instabilitatea legislajiei atat de natura fiscala cat §i de natura administrative.
Totodata se poate remarca continua §i foarte frecventa modificare a prejurilor atat a
produselor cat §i a serviciilor, fenomene generate de fluctuajia monetara datorata diferitelor
situajii existente la un moment dat la nivelul intregii societati.
Sub aspect socio-cultural comunitatea se afla, de asemenea, intr-o continua evolujie
determinata de evolujia in sine a societatii. Odata cu aceste transformari cresc atat necesitatile
cat §i cerinjele comunitatii sub toate aspectele viejii sociale. Astfel cultura reprezinta un factor
important in dezvoltarea comunitatii §i pentru aceasta institutia trebuie sa fie pregatita sub
toate aspectele sa faca faja unor potenjiale cerinte impuse la un moment dat de comunitatea in
care i§i desfa§oara activitatea. In acest context, Centrul Judejean pentru Conservarea §i
Promovarea Culturii Tradijionale §i Cultural Olt a manifestat o atenjie deosebita in ceea ce
prive§te receptarea doleanjelor comunitajii §i a acjionat pregnant in satisfacerea necesitajilor
acesteia.
La nivel local Centrul Judejean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii
Tradijionale §i Cultural Olt a dezvoltat §i intrejine o serie de relajii cu diferite institujii de
cultura §i invajamant atat la nivel local §i judejean, cat §i la nivel najional:
- Direcjia pentru Cultura, Culte §i Patrimoniul Najional, Biblioteca Judejeana „Ion
Minulescu” Slatina, Muzeul Judejean Olt, Muzeul de Etnografie Slatina, Centrul Cultural
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Culturii Traditionale §i Cultural Olt, precum §i imagini edificatoare pentru evolutia activitapi
respective.
a) A u aparut articole in urmatoarele ziare:
- Linia intai;
- Gazeta Oltului:
- Ziarul de Olt;
- Gazeta Noua;
- Evenimentul de Olt;
- Gazeta de Sud;
- Adevarul de seara;
- Evenimentul zilei;
b) Aparitii la posturi de televiziune §i de radio:
- Olt Tv. Slatina;
- TVR Craiova;
-TVR1 Bucure§ti;
- PRO TV Bucure§ti;
- Radio Oltenia Craiova;
- Digi 24;

a. 6. Realizarea unor studii vizand cunoa§terea categoriilor de beneficiari masuratori cantitative §i calitative efectuate in perioada raportata.
Centrul Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale §i Cultural
Olt i§i desfa§oara activitatea intr-o zona care are o componenta socio-demografica cu un profil
echilibrat (componenta pe sexe avand un u§or bias feminin) §i este putemic diferentiat de
publicul care participa cu precadere la spectacole cu caracter folcloric §i vizionari de productii
culturale. In prezent, profilul spectatorului din judetul Olt se caracterizeaza printr-un grad
inalt de imbatranire (varsta medie 52 de ani). Daca nivelul crescut de educatie al spectatorilor
este normal avand in vedere specificul evenimentelor culturale prezentate anterior la nivelul
judetului Olt, proportia extrem de mica a segmentelor de varsta 16- 20 §i 20-35 este o
problema majora, mai ales avand in vedere misiunea declarata de „informare culturala, de a
reprezenta o dimensiune hotaratoare in domeniul formarii identitatii culturale nationale".
Centrului udetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale §i Cultural Olt, prin
actiunile sale creaza un element propice de atractie a tuturor categoriilor de varsta §i poate
contribui cu pregnanja la dezvoltarea con§tiintei culturale individuale a acestora. Este greu de
inchipuit cum o astfel de misiune poate fi pusa in practica in condi|;iile in care dintre
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13. EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE ETNOGRAFICA - Resita.
14. EXPOZITIE DE FOTOGRAFIE ETNOGRAFICA - Craiova.
15. FESTIVALUL-CONCURS, NATIONAL, DE UMOR „OLTENII &... RESTU’
LUMII“ - Slatina.
16. FESTIYALUL NATIONAL „EUGEN IONESCU“ - Slatina.
17. TABARA DE FOTOGRAFIE „ 3 ZILE §1 3 NOPTI” - Calui, Oboga, Bal§,
CampuMare;
18. TABARA INTERJUDETEANA DE CREATIE PENTRU ME§TE$UGARI Or§ova;
19. TABARA DE CREATIE „NICOLAE TRUTA” - Sfantu Gheorghe , Tulcea;
20. EXPOZITIE FOTOGRAFIE ETNOGRAFICA - Muzeul Satului, Bujoreni,
Valcea;
21. CONCURS JUDETEAN DE TEATRU PENTRU MEDIU RURAL
„ATELIERELE DE TEATRU”
22. CONCURS JUDETEAN DE TEATRU PENTRU LICECEE „ TEATRU
PENTRU MAINE”;
23. EXPOZIJIE DE ARTA PLASTICA „INSERTII CROMATICE” cu caracter
itinerant national.
24. TABARA CE CREATIE PLASTICA PENTRU COPII „Maestru si discipol” Nicolae Titulescu
25. „SALONUL DE IARNA” - EXPOZITIE DE ARTA PLASTICA PENTRU
COPII;
26. FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU FRANCOFON.
27. EXPOZITIE „MAESTRU §1 DISCIPOL”, EDITIA a Ill-a
28. SALONUL NATIONAL DE FOTOGRAFIE ,,ETNOGRAFICA”
29. GALA PREMIILOR C.J.C.P.C.T.C. Olt 2015.
c) Organizarea/Sistemul organizational al institutiei.
Personalul si conducerea
c.l. Personalul
Analiza statului de funcfii:
Posturi

Anul

Total
Personal de conducere
Personal de specialitate
Personal tehnico-administrativ si Alte categorii
de personal (auxiliar)

2004

Anul

12
1
6
5

2014

Anul

2015

16
1
6
9

c.2. Scurta descriere a posturilor din institute pe anul 2015:
Total posturi 16, din care:
- Personal/funcjii de conducere: 1, (din care: Director);
- Personal/funcpi de executie: 15, din care 6 de specialitate §i 9 personal tehnicoadministrativ, personal auxiliar).
c.3. Alte informatiiprivind managementul resurselor umane din institute.
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16
1
6
9

in ceea ce prive§te managementul resurselor umane in cadrul Centrului Judetean
pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale, pe anul 2015, se poate afirma ca
acestea au fost utilizate judicios §i in conformitate cu prevederile legale in vigoare, fiecare
angajat avand bine determinate atributiile prin Fi§a postului.
d) Situatia economico-financiara a institutiei.
£

V -'

i

d.l.Eexecufia bugetara aperioadei raportate: 01.01.2015 la 31.12.2015:
a) au fost prevazuti §i realizati indicatorii economici din tabelul de mai jos:
Categorii

Nr.
crt.

Prevazut (lei) Realizat (lei)

(3)

(2)

(1)

(4)

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)
Subventii/Alocatii
Cheltuieli de intretinere, din care: - cheltuieli de capital:
investitii
Cheltuieli de personal, din care: - cheltuieli cu colaboratorii

10.000
575.000
291.000
0
294.000

9.900
534.438
286.461
0
257.877

Cheltuieli pe beneficiar, din care:

585.000
575.000

544.338
534.438

- din subventie
- din venituri proprii/surse atrase
Alte categorii

10.000
0

9.900
0

b) gradul de acoperire din surse atrase §i/sau din venituri proprii a cheltuielilor
institutiei: 1,72 (%);
- veniturile proprii realizate din alte activitati ale institutiei: total - 9.900 lei
c) gradul de cre§tere a surselor atrase §i/sau a veniturilor proprii in totalul veniturilor :
1,70 %);
d) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 56,7 (%);
e) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total: 0;
f) gradul de acoperire a salariilor din subventie: 100 (%);
e) Concluzii:
- Pe parcursul anului 2015, Centrul Judetean pentru Conservarea §i Promovarea Culturii
Traditionale §i Cultural Olt a realizat manifestarile culturale conform “Calendarului cu
principalele acpuni culturale pe anul 2015”, aprobat prin Hotarare a Consiliului Judetean Olt.
Manifestarile au fost realizate fie in regim propriu, fie in regim de colaborare cu institutii de
cultura §i/sau de invatamant din localitate, judet, regiune, national sau international, acestea
fiind realizate in totalitate.
- In ceea ce prive§te reazultatele scontate §i obtinute se poate afirma ca activitatea institutiei in
aceasta perioada de raportare se caracterizeaza printr-o cre§tere semnificativa a cantitatii §i
calitatii evenimentelor §i materialelor culturale realizate. Astfel, festivalurile, concursurile,
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spectacolele, precum §i editarile de materiale cu caracter cultural s-au incadrat cerintelor
comnitapi.
- Cheltuirea banului public s-a efectuat in conformitate cu prevederile legale aplicabile
institupilor publice in domeniul cultural, angajamentele bugetare §i cheltuielie efectuate,
incadrandu-se in limitele prevazute §i aprobate de ordonatorul principal de credite.
- Personalul din institute a desfa§urat activitati specifice, in conformitate cu atributiile
prevazute in Fi§a postului §i in corelatie cu prevederile legilor in vigoare §i a prevederilor
Regulamentului de Organizare §i Functionare al Centrului Judefean pentru Conservarea §i
Promovarea Culturii Traditionale Olt, nefiind inregistrate abateri disciplinare ori de alta
natura care sa atraga aplicarea unor sanctiuni.
- Dotarea cu tehnica de specialitate a institupei este corespunzatoare, iar starea de intretinere a
acesteia se incadreaza in normele de exploatare §i de intretinere.
- La finele anului 2015, institufia a achiziponat un autoturism marca Dacia Logan MCV,
necesara pentru satisfacerea nevoilor, care implica deplasarea, atat in judet cat §i in tara,
avand in vedere aria larga de activitap pe care Centrul Judefean pentru Conservarea §i
Promovarea Culturii Traditionale Olt o desfa§oara, in vederea promovarii valorilor
tradiponale din zona de activitate.
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„Eugen Ionescu”, Institutii de invatamant, CSminele §i Centrele Culturale din judet, Colegii,
licee §i gradinite din municipiul Slatina §i PrimSriile din localitStile judetului Olt; alte
organizatii neguvemamentale care au ca scop de activitate promovarea culturii.
a. 2. Participare in calitate de partener (coorganizator, coinitiator, invitat,
participant etc.) la programe/proiecte europene/internationale.
In anul 2015 Central Judetean pentra Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale
§i Cultural Olt a initiat un proiect cultural “ CRUCILE §1 CIMITIRUL DE LA PIETR1§ BALDOVINE§TI - Un simbol al Olteniei”, dar din lipsa fondurilor financiare de la
Ministeral Culturii §i Patrimoniului National, nu s-a putut realiza.
TotodatS, s-a initiat proiectul cultural “Ziua Portului Traditional”, proiect care urma
a se defa§ura in parteneriat cu Ministeral Culturii §i Primaria Cezieni. Desfa§urarea
proiectului, in conditiile §i la scara la car a fost propus initial, nu a fost posibilS datorita lipsei
fondurilor ce uramau a fi alocate de catre minister. Pentru a nu se pierde traditia, proiectul a
fost realizat cu fonduri proprii §i fonduri puse la dispozitie de Primaria Cezieni.
a.3. Actiuni de publicitare a proiectelor proprii ale institutiei.
in scopul promovSrii proiectelor institutiei, in decursul anului 2015, Central Cultural
pentru Conservarea §i Promovarea Culturii Traditionale §i Cultural Olt a intretinut o serie de
colaborSri cu mass media locals, regionala §i nationals, precum §i cu posturile de radio §i
televiziune. Astfel au fost realizate §i prezentate, prin intermediul institutiilor sus-mentionate,
o serie de articole, interviuri, aparitii televizate ale factorilor desemnati acestui scop §i filme
reprezentative ale evenimentelor culturale realizate.
O alta modalitate a constituit-o realizarea de afi§e, invitatii, pliante, fotografii,
cataloage, CD-uri, etc.
Tiparituri de specialitate :

- Afi§e;
- Invitatii;
a.4. Actiuni intreprinse pentru imbunatatirea promovarii/activitati de PR/de strategii
media.
Pentru o mai buna promovare a activitatii institutiei, s-au stabilit realatii de colaborare
mai stranse cu posturile de radio §i televiziune care contin in grilele lor de programe rubrici
dedicate fenomenului cultural §i se coopereaza pe fiecare eveniment cu operatori specializati
in domeniul media. Institutia informeaza oportun organele de diluzare pentru promovarea
actiunilor culturale §i pun la dispozitia realizatorilor toate datele §i informatiile necesare.
S-au actualizat, permanent datele de site-ul de promovarea preocuparilor Centrului
(www.traditiioltene.ro), conform sarcinilor stabilite prin Regulamentul de Organizare §i
Functionare pe care vor fi postate toate datele §i informatiile stocate pana in prezent, precum
§i activitatile prezente §i viitoare ce urmeaza a fi desfa§urate.
a. 5. Aparitii in pres a.
in presa locala, regionala §i nationals au fost publicate informatii cu privire la
evenimentele culturale realizate de Central Judetean pentru Conservarea §i Promovarea
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