Act adiţional nr. ______
la Contractul de management nr. 48 / 23 iulie 2012

1. Denumirea instituţiei
CENTRUL CULTURAL TOPLIȚA
Adresa: Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 55-57, jud Harghita
Tel.: 0266341848
Fax: 0266341848
E-mail: arc_top1@yahoo.com
Web: www.centrulculturaltoplita.ro
CUI: 4245194
Cont: RO93TREZ35420G331900XXXX
2. PROGRAM MINIMAL PENTRU ANUL 20151
Nr.
crt.

PROGRAM

1. CURSURI
ACTIVITĂȚI
”Cultura vie”

1

Scurtă descriere
a programului

ȘI Atelierul de creație meșteșugărească 3
populară
Atelierul de creație meșteșugărească
populară are în vedere reunirea
meșterilor populari ai industriei
casnice populare care să instruiască
tinerele generații asupra tehnicilor
populare în domeniul cusutului,

Tip proiect
(mic / mediu
/mare)2

Denumire
proiect

Mic

Atelier de creație meșteșugărească

Mic

Cursuri de dans popular

Mic

Tabăra de artă „Contour”

Buget prevăzut
pe program3
(lei)
10.000

În programul minimal vor fi incluse numai programele şi proiectele ale căror costuri sunt acoperite integral din subvenţia acordată de M.C., la titlul II „Bunuri şi servicii“.

Conform Anexei 2 din Proiectul de management aprobat.
3 Bugetul alocat pentru Programul minimal
2

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Nr.
crt.

PROGRAM

2. FESTIVALURI

3. MUZEUM

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

țesutului, olăritului, mărțișorului și
podoabelor de sărbători etc
Curs de dans
Creșterea interesului față de
participarea la echipe de dans prin
instruiri secvențiale, care să aducă
noi valuri de doritori în a participa la
acte de cultură
Tabăra de artă „Contour”
Tabără de inițiere pentru elevi:
pictură,
decorațiuni,
modelaj,
percuție, fotografie sau chiar grafitti.
Colaborare la festivaluri naționale și
1
internaționale de folclor, întâlniri
etno-folclorice
Festivalul Național de Folclor al
Văii Mureșului Superior adună anual
formații muzicale și de dans din zona
mureșeană și nu numai cu
reprezentații artistice tradiționale cu
care și-au îmbogățit palmaresul în
formule noi și atractive.
Descriere: eLGEC - Catalog în
1
format electronic vizând culegerea,
inventarierea patrimoniului local
geografic, etnografic, cultural.

Tip proiect
(mic / mediu
/mare)2

Denumire
proiect

Buget prevăzut
pe program3
(lei)

Mic

Festivalul Național de Folclor al Văii
Mureșului Superior

1.500

Mare

Cercetare etnografică a zonei cu
ajutorul unor muzeografi din muzeele
din zonă (Reghin, Târgu Mureș, Gura
Humorului etc.), încheiată cu un
colocviu în care vor fi prezentate
realizările cercetării.

11.000

Nr.
crt.

PROGRAM

4. SĂRBĂTORILE
NOASTRE

Scurtă descriere
a programului

Nr. proiecte
în cadrul
programului

Eveniment ce se pliază pe sărbătorile
5
naționale și locale

5. CULTURA
ÎN Program ce are în vedere colaborarea 3
SCOALĂ-ȘCOALA cu instituțiile școlare din localitate,
oferind posibilitatea unor activități
ÎN CULTURĂ
extrașcolare în care elevii să învețe
lucruri noi și interesante.

Tip proiect
(mic / mediu
/mare)2

Denumire
proiect

Mic

Serbarea Zilei Naționale a Culturii

Mic

Serbarea Horei Unirii

Mic

Ziua Copilului 1 iunie

Mic

Zilele „Miron Cristea”

Mic

Ispas. La Gura Secu. Ziua Eroilor
Neamului

Mediu

Cursuri aplicate de istorie pentru copii

Mic

Proiectul „Școala altfel”

Mediu

Workshop-uri cu cadrele didactice din
zonă în scopul identificării și
permanentizării posibilităților de
colaborare permanentă în activitatea
culturală a Centrului.

TOTAL

Buget prevăzut
pe program3
(lei)
3.000

13.000

38.500 LEI

Menţiune:
Managerul instituţiei a întocmit Programul minimal pentru anul 2015 asigurând cheltuielile de întreţinere şi funcţionare a
instituţiei pe tot parcursul exerciţiului financiar.

CENTRUL CULTURAL TOPLIȚA

Ministerul Culturii
Ioan Vulpescu

Manager

Ministrul Culturii

LAZĂR COSTEL-CRISTIAN

Mihaela Ioana Kaitor
Secretar General
Direcţia Generală Buget, Finanţe, Contabilitate și Resurse Umane
Director General
Compartimentul Managementul Instituțiilor de Cultură

