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În baza prevederilor art. 39 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice 

de cultură, așa cum a fost modificată prin OUG nr.68/2013  și aprobată prin Legea nr. 185 / 2014, 
în vederea efectuării evaluării, managerul are obligația de a înainta, în termen de 30 de zile de la 
data depunerii situațiilor financiar contabile, un raport de activitate întocmit conform modelului 
cadru prevazut în anexa nr. 4 la HG nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
cadru și desfășurare a evaluării managementului, modelului cadru al caietului de obiective, 
modelului cadru al raportului de activitate, precum și modelului cadru al contractului de 
management, pentru instițutiile publice de cultură. 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către 
Consiliul Judeţean Vaslui, denumit în continuare autoritatea, pentru Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui aflată în subordinea sa, în conformitate cu 
prevederile OUG nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, 
precum şi cu cele ale Regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza următoarelor criterii 
de evaluare: 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea; 
B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia; 
C. Organizarea, funcționarea instituţiei și propuneri de restructurrare și/sau reorganizare, 

pentru mai buna funcționare, după caz; 
D. Evoluția situaţiei economico-financiare a instituţiei; 
E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management; 
F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o estimare a resurselor financiare ce 

ar trebui blocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase; 
În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt 
aferente perioadei: 2013 – 2017. 
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STRUCTURA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 
A. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA  

ŞI ÎN RAPORT CU SISTEMUL INSTITUŢIONAL EXISTENT 
 
 

1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi comunităţi 
Fiind o instituţie de cultură de nivel judeţean, Centrul îşi desfăşoară activitatea alături de alte instituţii care 
se adresează comunităţii vasluiene în vederea cercetării, educării şi informării, cum ar fi muzeele, 
bibliotecile, centrele culturale, casele de cultură, instituţiile de spectacol, instituţiile massmedia, O.N.G.-uri 
cu profil cultural etc. Evidenţiem mai jos entităţile care au încheiat parteneriat sau au colaborat cu instituţia 
noastră în perioada 2013 – 2017. 

• Consiliul Judeţean Vaslui 
• Instituţia Prefectului – Judeţul Vaslui 
• Primăria Municipiului Vaslui – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”; 

Târg de ouă încondeiate şi icoane, Târgul meşterilor populari, Festivalul umorului 
“Constantin Tănase”, Ziua Națională a României, Festivalul „Datini și obiceiuri de iarnă” ; 
24 Ianuarie – “Unirea Principatelor Române”; participări ale Ansamblului de dansuri 
“Hora Vasluiului” și Grupului folcloric “Mugurel” la spectacolele folclorice organizate de 
instituția sus-amintită. 

• Primăria Municipiului Bârlad – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”. 
• Teatrul „V.I. Popa”, Bârlad – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”, 

“Unirea Principatelor Române”, Festivalul umorului “Constantin Tănase”. 
• Primăria Municipiului Huși - Festivalul umorului “Constantin Tănase”;Festivalul 

Internațional de Folclor “Hora din străbuni”; Festivalul Iei; Ziua municipiului Huși – târg 
de meșteri populari; participări ale Ansamblului de dansuri “Hora Vasluiului” și Grupului 
folcloric “Mugurel” la spectacolele folclorice organizate de instituția sus-amintită. 

• Primăria orașului Negrești, Casa de Cultură Negreşti – Festivalul Internațional de Folclor 
“Hora din străbuni”; Festivalul „Joc, cântec şi voie bună la Negreşti în bătătură”, 
Festivalul umorului “Constantin Tănase” ;  

• Casa de Cultură „C. Tănase”, Vaslui – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din 
străbuni”; Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Festivalul folcloric interjudeţean 
“Cântec drag din plai străbun”; Atelier de teatru “Scrie despre tine” și spectacol în cadrul 
“Zilelor Teatrului Tânăr la Vaslui”. 

• Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare”, Vaslui – Târg de ouă încondeiate şi icoane.  
• Muzeul Casa Răzeşului, Pogoneşti – Târg de ouă încondeiate şi icoane, Târgul meşterilor 

populari, Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”. 
• Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul”, Vaslui – lansare de carte.  
• Asociaţia Culturală “Academia Rurală Elanul”, Giurcani – sprijinirea editării revistei 

„Elanul” 
• Asociaţia Culturală “Poesis Moldaviae” – Vaslui, sprijinirea editării revistei „Ecouri 

literare” 
• Asociaţia Culturală “Arca Poesis Ion Iancu Lefter” – Vaslui 
• Asociaţia Culturală “Simfonia Artelor” – Vaslui 
• Asociaţia Culturală “Muzart” – Vaslui 
• Muzeul Etnografic al Moldovei – Iaşi  
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• Clubul Copiilor “Spiru Haret” Bârlad - Cercul de artă populară 
• Primăria Comunei Miclești  – Festivalul-concurs “Fluieraș vasluian” 
• Primăria Comunei Văleni – Simpozion și concurs literar și de artă plastică „Cu Eminescu 

prin mileniul III” ; Ziua comunei Văleni. 
• Primăria Comunei Hoceni – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”. 
• Primăria Comunei Pădureni – Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”; 

Festivalul Fanfarelor; Ziua comunei Pădureni. 
• Primăria Comunei Dimitrie Cantemir – Simpozion “Dimitrie Cantemir și Valea Elanului” 
• Primăria Comunei Soleşti – Muzeul Etnografic Satu Nou, Tabăra de meșteșuguri populare 

“Flori de mai”. 
• Primăria Comunei Lipovăţ – Fanfara de la Fundu Văii, Omagiere Nicolae Balan - 80 de ani; 

Festivalul muzicuțelor. 
• Primăria Comunei Bogdăneşti – Ziua comunei Bogdănești. 
• Primăria Muntenii de Sus – Muzeul Tradițiilor, Festivalul “Fluieraș vasluian”; Atelierul de 

fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”; promovarea grupului “Rândurile”. 
• Primăria Muntenii de Jos – Cavalerii Creștinătății, Podu Înalt; spectacole de teatru pentru 

copii. 
• Primăria comunei Puieşti – Festivalul de muzică corală “Gh. Cucu”. 
• Primăria comunei Găgeşti – Muzeul Etnografic, simpozion “Cultură și civilizație pe valea 

Elanului”. 
• Primăria comunei Şuletea – Simpozion “Tradiții istorice și culturale ale comunei Șuletea” 
• Primăria comunei Cozmeşti - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”. 
• Primăria comunei Oşeşti - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”; 

Ziua comunei Oșești și a satului Buda; 
• Primăria comunei Vultureşti - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”. 
• Primăria comunei Zăpodeni - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”; Festival-concurs “Muguri de tezaur”. 
• Primăria comunei Tanacu -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”. 
• Primăria comunei Laza -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”. 
• Primăria comunei Ivănești-  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”, 

Festivalul Fanfarelor; Spectacol aniversar “Silvia Ene – 35”. 
• Primăria comunei Gârceni-  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”; 

Ziua comunei Gârceni. 
• Primăria comunei Grivița -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”. 
• Primăria comunei Zorleni -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”, 

Festivalul Fanfarelor. 
• Primăria comunei Todirești-  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”; Ziua comunei Todirești; promovarea Ansamblului de datini și obiceiuri – 
Vălăretul din Todirești. 

• Primăria comunei Rafaila - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”. 
• Primăria comunei Pogonești -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”; Ziua comunei Pogonești; promovarea grupului folcloric “Răzeșii”. 
• Primăria orașului Murgeni -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”, 

Ziua orașului Murgeni. 
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• Primăria comunei Bunești-Averești - Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 
actualitate”. 

• Primăria comunei Dumești -  Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și 
actualitate”; Expoziție de meșteșuguri - In memoriam Castan Jenică. 

• Silver Mall, Vaslui – Concurs-recital de poezie și eseu “Eminescu – Ziua Culturii 
Naționale”; Târg de primăvară; Târg de ouă încondeiate și icoane; Expoziție fotografică 
“Datini și obiceiuri de iarnă”; Expoziție fotografică “Satul vasluian – tradiție și 
actualitate”; spectacole de teatru pentru copii.  

• Inspectoratul  Şcolar Judeţean Vaslui – Concurs-recital de poezie și eseu “Eminescu – 
Ziua Culturii Naționale”; Târg de jucării; Târg de primăvară, Târg de ouă încondeiate și 
icoane. 

• Liceul “Mihail Kogălniceanu” Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Concurs-
recital de poezie și eseu “Eminescu – Ziua Culturii Naționale” , Atelier de teatru “Scrie despre 
tine”. 

• Liceul “Emil Racoviţă” Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Atelier de teatru 
“Scrie despre tine”. 

• Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Ziua 
Culturii Naţionale: “Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, concurs de interpretare şi eseu; 
Atelier de teatru “Scrie despre tine”. 

• Liceul cu program sportiv Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Concurs-recital 
de poezie și eseu “Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, Atelier de teatru “Scrie despre tine”. 

• Grupul Şcolar “Ştefan Procopiu” Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, 
Concurs-recital de poezie și eseu “Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, Atelier de teatru “Scrie 
despre tine”. 

• Liceul “Ion Mincu” Vaslui - Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Concurs-recital de 
poezie și eseu “Eminescu – Ziua Culturii Naționale”, Atelier de teatru “Scrie despre tine”. 

• Şcoala Gimnazială nr. 1 “Alexandru Ioan Cuza” Vaslui - Târg de primăvară, ateliere de 
creație. 

• Şcoala Gimnazială nr. 2 “Dimitrie Cantemir” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 3 “Constantin Parfene” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de 

creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 4 “Elena Cuza” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 5 “Ştefan cel Mare” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 6 “Mihai Eminescu” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 7 “Constantin Motaş” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 8 “Alexandra Nechita” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de 

creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 9 “Vasile Alecsandri” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de creație. 
• Şcoala Gimnazială nr. 10 “Mihail Sadoveanu” Vaslui, Târg de primăvară, ateliere de 

creație. 
• Şcoala Gimnazială nr.1 Băcani - Festivalul “Datini și obiceiuri de iarnă”; 
• Şcoala Gimnazială nr. 1 Ibănești- Festivalul “Datini și obiceiuri de iarnă”; 
• Școala Gimnazială “Mareșal Constantin Prezan” Dumești - Festivalul „Datini și obiceiuri de 

iarnă”; Atelierul de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate”; Expoziție de 
meșteșuguri - In memoriam Castan Jenică. 

• Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 Vaslui – Târg de primăvară, ateliere de creație. 
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• Grădiniţa cu Program Normal nr. 17 Vaslui – Festival de teatru pentru copii. 
• Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui – spectacole 

terapeutice de teatru. 
• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui. 
• Casa Corpului Didactic – seminarii, întâlniri metdologice. 
• Asociația MuzArt – Concurs de interpretare la pian. 

 
2. Analiza SWOT (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, oportunități, 

amenințări) 
 

Puncte tari 
 calitatea profesională a personalului (din cei 13 angajați 11 au studii superioare fiind 

specializaţi în istorie, muzică, teatru, psihologie, economie, administrație și drept și 1 este 
absolvent de doctorat în istorie); personal dinamic, cu medie tânără de vârstă și 
disponibilitate pentru lucrul în echipă;   

 experienţă în implementarea managementului de proiecte culturale; activităţi complexe, 
inovative, de tip experiment; 

 acces gratuit al publicului la majoritatea evenimentelor culturale organizate de instituție; 
 colaborarea cu artişti cu înalt grad de profesionalism şi recunoaştere profesională; 
 costul redus al biletelor la spectacolele folclorice/ de teatru comparativ cu cele practicate 

pe piață; 
 acces facil şi nediscriminatoriu al beneficiarilor (membri ai comunităţii locale şi alte 

categorii de persoane) la evenimente, răspunzând diverselor cerinţe de informare, 
educaţie şi recreere; 

 capacitatea de a fi promotor de proiecte culturale care să asigure suportul activităţilor 
culturale şi instructiv-educative;   

 experienţă în implementarea proiectelor cu finanţare europeană; 
 colaborare eficientăcu alte instituţii de cultură şi mijloacele mass media. 
 consecvenţă în derularea activităţilor culturale; 
 renume/popularitate în rândul publicului/beneficiarilor de cultură din judeţul Vaslui; 
 constanță în derularea unor proiecte culturale: Festivalul umorului „Constantin Tănase“, 

Festivalul Internaţional de folclor „Hora din străbuni“, Festivalul fanfarelor, Festivalul 
“Datini şi obiceiuri de iarnă”; 

 organizarea unui eveniment de anvergură internaţională - Festivalul folcloric „Hora din 
străbuni“ care a reușit să situeze orașul Vaslui pe harta culturală a lumii;  

 experiență în organizarea bienală a Festivalului de umor “Constantin Tănase”, printr-o 
selecție riguroasă și de înaltă ținută a pieselor de teatru propuse spre vizionare publicului; 

 crearea unei pepiniere de actori amatori din rândul liceenilor vasluieni, actanți ai unui 
proiect pus în scenă de coordonatorul atelierului “Scrie despre tine!”, coordonat de Sorin 
Poamă; 

 interesul crescut al tinerilor vasluieni și deschiderea spre proiectele culturale organizate de 
instituția noastră; 

 inovație în identificarea de noi modalități de promovare a etnografiei și folclorului județean 
prin intermediul fotografilor amatori participanți la proiectul “Satul vasluian - tradiție și 
actualitate”, coordonator – Sorin Onișor; 
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 o bună relaţie cu autorităţile şi colaboratorii;  
 diversitatea ofertelor culturale adresate publicului şi adaptarea lor, în mod complementar, 

la unele programe naţionale (de exemplu, programul Şcoala Altfel, Zilele Teatrului Tânăr); 
 sprijin financiar din partea autorităţile locale şi judeţene fapt ce a contribuit la îmbogăţirea 

agendei culturale a instituţiei; 
 parteneriate cu unităţile de învăţământ de nivel preşcolar, primar, gimnazial şi liceal din 

judeţ; 
 un colectiv de specialişti, cu experienţă în managementul cultural, care răspunde cu succes 

sarcinilor de serviciu,în condiţii de stress, peste programul de muncă reglementat prin 
lege; 

 inițierea și dezvoltarea de programe/proiecte artistice, producții proprii (spectacole/ 
concerte) pentru cele două ansambluri care îşi desfăşoară activitatea sub patronajul 
Centrulului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Judeţene Vaslui: 
Ansamblul de dansuri “Hora Vasluiului” și Grupul folcloric “Mugurel”, formații care ne 
reprezintă cu succes la festivalurile naţionale şi internaţionale; 

 amploarea în desfășurarea evenimentelor (spaţii generoase, cu trafic mare al publicului), 
ce conferă acces liber beneficiarilor; 

- toate evenimentele beneficiază de publicitate indoor şi outdoor; 
- realizarea de parteneriate public-privat în vederea realizării de servicii culturale de 

calitate care să atragă un numpr crescut de spectatori; 
- apetenţa publicului pentru acte culturale de calitate. 

 valorificarea rezultatelor cercetărilor de teren prin intermediul unei publicaţii anuale, 
distribuită colaboratorilor și directorilor de așezăminte culturale; 

 promovarea evenimentelor prin parteneriate media; 
 atragerea tinerilor în proiecte de voluntariat în vederea formării de noi pasiuni/abilități și 

deprinderi, a încurajării participării lor la actul cultural; 
 promovarea activităţilor culturale în toate mediile de socializare (Facebook) și pe pagina de 

web; 
Puncte slabe    

 lipsa atracţiilor turistice, orașul nu se găseşte pe rute turistice tradiţionale; 
 lipsa spaţiilor pentru desfăşurarea activităţilor administrative şi artistice; 
 spaţiul de depozitare insuficient (necesitatea unui spațiu destinat arhivei); 
 absenţa unui compartiment specializat de cercetare ; 
 posibilităţi reduse de atragere a sponsorizărilor datorate crizei economice, precum şi a 
potenţialului economic scăzut al firmelor locale;  
 un număr redus de evenimente de anvergură naţională şi internaţională; 
 oferta culturală a instituţiei este puţin cunoscută la nivel naţional şi internaţional; 
 colaborare insuficientă între sectoarele public-privat; 
 necesitatea angajării unui coregraf; 
 flexibilitate relativ redusă a direcţiilor de activitate datorată cadrului legislative; 
 lipsa unei săli de spectacole; 
 resurse financiare insuficiente pentru sprijinirea activităţii aşezămintelor culturale din 

județ; 
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 lipsa unei legislaţii care să permită controlul/intervenţia asupra actului cultural desfăşurat 
în mediul rural; 
 comunicare deficitara dintre CJCPCT şi directorii de cămine culturale (cu excepții notabile) 

datorată lipsei de interes a edililor din mediul rural pentru activitatea culturala 
Oportunităţi   

 posibilitatea obţinerii unor venituri proprii prin vânzarea de bilete pentru evenimentele 
instituției. 

 extinderea şi consolidarea parteneriatelor cu structurile administraţiei publice locale, 
instituţiile de învăţământ şi cultură sau alte organizaţii abilitate în domeniul educaţiei 
permanente la nivel local, naţional sau internaţional; 

 lărgirea pieţei de beneficiari prin creşterea cerinţelor de informare şi comunicare la nivelul 
tuturor structurilor organizaţionale şi categoriilor de persoane din cadrul comunităţii; 

 accesarea fondurilor cu finanţare nerambursabilă; 
 existenţa unor programe de instruire profesională continuă pe plan naţional; 
 dezvoltarea unor module de formare profesională în Centrul Judeţean de Formare 

Profesională, altele decât cele prevăzute în program; 
 realizarea unui program integrat de promovare turistică a judeţului Vaslui; 
 situarea culturii şi turismului ca domenii prioritare de dezvoltare în strategia de dezvoltare 

durabilă a judeţului Vaslui pentru perioada 2014-2020; 
 creşterea interesului la nivel european privind specificul şi istoria culturii din sud-estul 

Europei; 
 crearea unui spaţiu expoziţional permanent pentru promovarea tradiţiilor judeţului Vaslui. 
 o politică culturală ce vizează manifestarea creativităţii urbane prin oferirea de produse 

culturale noi: ateliere de teatru, ateliere de dans popular, ateliere de meşteşuguri populare 
(încondeierea ouălor, pictură de sticlă - icoane, olărit, cusături, mărţişoare etc), expoziții de 
fotografie. Prin intermediul acestor evenimente, se realizează captarea interesului tinerilor 
asupra actul cultural oferit şi identificarea cererii de noi evenimente adresate tinerilor şi 
crearea apetenţei publicului pentru acte culturale de calitate. 

 reînfiinţarea  şcolii populare de arte 
 crearea unui spaţiu expoziţional permanent pentru promovarea tradiţiilor judeţului Vaslui. 
 contactul permanent cu personalitățile culturii româneşti; 
 promovarea tradiţiilor româneşti în spaţiul cultural european; 
 existenţa programelor de finanţare judeţene, naţionale şi internaţionale; 
 diseminarea rezultatelor cercetărilor prin articole, cărți, studii, conferinţe etc. în ţară şi în 

străinătate; 
 promovarea şi atragerea spectatorilor către instituție și actul cultural prin acţiuni de 

voluntariat. 
Ameninţări  
 fondul de salariazare neatractiv pentru personalul de specialitate și administrativ din cauza 
deficiențelor legislative; Ordonanța 189/2006 care reglementează activitatea așezămintelor 
culturale nu face o distincție clară între instituțiile județene (Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale)  și cele comunale care sunt subordonate 
metodologic celei dintâi; 
 situaţia economică generală care duce la tendinţa reducerii sumelor alocate pentru 
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desfăşurarea programelor şi satisfacerea nevoilor culturale; 
 instabilitate economică, legislativă şi politică; 
 uzura fizică şi morală a aparaturii existente datorită evoluţiei rapide a tehnologiei; 
 saturarea gradului de curiozitate a beneficiarilor ofertei culturale generator de indiferenţă 
faţă de activităţile culturale; 
 ofensiva pseudoculturii la care populaţia are acces gratuit oricând şi oriunde; 
 concurenţă relativ scăzută în oferta culturală; 
 cadrul legislativ nefavorabil; 
 amploarea evenimentelor de slabă calitate artistică (kitsch-ul) promovate cu obstinaţie de 
mass media, care denaturează gustul publicului; 
 lipsa fondurilor pentru investiţii, scăderea alocaţiilor bugetare şi, implicit, a posibilităţilor 
de finanţare; 
 interesul relativ scăzut al mass mediei pentru evenimentele culturale; 
 bugetul insuficient; 
 condițiile meteo nefavorabile. 
 apariţia unor evenimente concurente care să provoace dezinteresul mass-mediei pentru 
evenimentele culturale. 

 
3.Evoluția imaginii existente și măsurile luate pentru îmbunătățirea acesteia 
Imaginea instituției se conturează prin intermediul a două canele: mass-media, dar mai ales 

a mediului virtual/on-line, care câștigă din ce în ce mai mult teren. Pe parcursul anului 2017, 
instituția a reușit să se mențină în atenția presei prin multitudinea de evenimente organizate, 
acestea fiind reflectate pozitiv de către jurnaliști. Au fost apreciate: calitatea manifestărilor 
artistice, numărul mare de spectatori, buna organizare, numărul și calitatea partenerilor din 
proiecte. În mediul virtual, CJCPCT Vaslui administrează: o adresă de poştă electronică, un website 
și canalul social-media - reţeaua de socializare Facebook, aceasta din urmă cunoscând (mai ales în 
ultimii doi ani) o dezvoltare constantă datorită atragerii unui număr tot mai mare de voluntari în 
proiectele noastre care prin postările și distribuirile lor au crescut în mod semnificativ vizibilitatea 
activității instituției. Website-ul www.cjcpctvs.ro servește de asemenea cu succes la promovarea 
proiectelor culturale ale Centrului. 

Strategiile de comunicare online au fost implementate  pe rețeaua de socializare Facebook 
prin intermediul unei pagini oficiale a Centrului:  

www.facebook.com/centrulculturiitraditionale.vaslui peste 2185 urmăritori, peste 820 
prieteni), impactul la public fiind dublu față de anul precedent. De exemplu, în anul 2017, pe 
pagina oficială de facebook, numărul total de afişări ale tuturor postărilor către vizitatori unici a 
fost de 60 față de 48, în 2016. 

Au fost create alte trei pagini, astfel: 
- Pagina www.facebook.com/horadinstrabuni  dedicată promovării festivalului internațional 

de folclor “Hora din străbuni” a înregistrat un număr de 3788 de urmăritori și 720 de prieteni. 
Clipul de promovare al festivalui a fost apreciat 34.903 de persoane. Pentru a crea conținut acestei 
pagini au transmis materiale (fotografii și clipuri video), 30 de fotografi vasluieni. 

-  Pagina www.facebook.com/festivalulumoruluiConstantinTănase dedicată promovării 
festivalului de umora înregistrat un număr 1362 urmăritori și 900 de prieteni. Clipul de promovare 
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a  atins 62 728 vizualizări. A fost desemnată o echipă de 5 voluntari, liceeni vasluieni care a avut 
responsabilitatea promovării on-line a evenimentului.  

- Pagina www.facebook.com/Pecoclaurivasluiene dedicată cercetării etnografice prin 
intermediul fotografiei sub coordonarea unui specialist al Centrului și a unui fotograf profesionist. 
Proiectul a urmărit de asemenea, sprijinirea a 50 de fotografi amatori din județul Vaslui în 
consolidarea cunoștințelor tehnice în realizarea fotografiilor. Canalul de facebook a servit drept 
suport pentru prezentarea materialelor fotografice realizate. Pagina a înregistrat un număr 800 de 
urmăritori, 900 de prieteni și  8500 distribuiri. 

Dosarul de presă al instituției totalizează peste 1.000 de apariții în presa scrisă, presa online 
și radio. 

Prezentăm o listă a canalelor de informare utilizate până în prezent prin care Centrul a 
interacţionat cu beneficiarii în vederea cunoaşterii reciproce: 

- publicarea afişelor evenimentelor CJCPCT în mass-media locală: Monitorul de Vaslui, 
Vremea Nouă, Obiectiv de Vaslui, Est News, Meridianul de Vaslui, Ziarul de Vaslui, 
Administrație&Afaceri; 
- spot-uri radio de promovare a evenimentelor centrului la radio-urile: Kiss Fm, Smile FM, 
TVR Iași, Radio Iași; 
- prezenţa în emisiuni ale posturilor TV şi radio  locale şi zonale: TVR Iaşi, Radio Iaşi, Antena 
Satelor București; 
- publicitate stradală (afişajul outdoor - afişe, bannere, mash-uri) și indoor (invitaţii transmise 

la sediile principalelor instituţii publice şi şcolare din oraş; 
- publicitate on-line pe site-ul şi la adresa de facebook a instituţiei - informaţiile prezentate 

fiind permanent actualizate şi mărind gradul de vizibilitate alactivităţii instituţiei); 
- aplicarea de chestionare pe categorii diferite de beneficiari ai evenimentelor CJCPCT Vaslui. 
 
Mulţi organizatori de evenimente consideră că principala problemă în marketingul cultural 

constă în convingerea potenţialilor spectatori că poţi oferi un produs mai bun. Adevărul este că 
înainte de orice publicul trebuie să ştie că exişti. Acţiunile menite să crească gradul de vizibilitate al 
instituţiei pentru perioada raportată au fost: 

 organizarea de ateliere în vederea promovării meşteşugurilor şi tradiţiilor culturale şi 
a atragerii unui public variat (categorii de vârstă şi sociale variate) ; 

 ateliere de confecționare a mărţişoarelor pentru preşcolarii din municipiului Vaslui; 
 ateliere de încondeiere a ouălor pentru elevii de şcoli generale din municipiul Vaslui; 
 atelier de dans popular adresat elevilor și liceenilor în vederea completării 

Ansamblului de dansuri “Hora Vasluiului” dar și a pregătirii de noi suite de dans; 
 organizarea unor concursuri cu premii (Concurs-recital de poezie și eseu “Eminescu - 

Glasul poeziei populare”; Festivalul Fanfarelor; Festivalul “Fluieraș vasluian”; 
Festivalul “Muguri de tezaur”);  

 ateliere de fotografie - “Satul vasluian -  tradiție și actualitate”, cu premii acordate 
pentru fiecare atelier; 

 implicarea unui număr mare de tineri în acțiuni de voluntariat în vederea promovării 
evenimentelor culturale organizate de instituție (Festivalul folcloric interna-
țional “Hora din străbuni”, Festivalul umorului “Constantin Tănase”), dar și ca 
strategie de atragere a tinerei generații spre actul cultural; 
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 invitarea în cadrul spectacolelor organizate a unor personalităţi din diferite arii 
culturale româneşti, unde intrarea a fost liberă; 

 oferirea permanentă de informaţii mass-mediei privind evenimentele culturale 
organizate,informaţia culturală devenind mai uşor de diseminat; 

 încheierea de protocoale de colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi 
liceele din oraşul Vaslui în vederea implicării elevilor şi profesorilor în activităţile 
organizate de instituţia noastră şi asigurării prezenţei lor într-un număr cât mai mare 
la evenimentele noastre- promovarea evenimentelor centrului prin afişarea 
materialelor de identitate vizuală ale manifestărilor la avizierele instituţiilor şcolare 
(şcoli, grădiniţe, licee); 

 schimbul de publicaţii şi tipărituri cu instituţii culturale similare din ţară; 
 editarea şi distribuirea publicaţiilor proprii (revista “Est”ș.a.); 
 editarea de calendare personalizate cu antetul CJCPCT Vaslui cu fotografiile rezultate 

în urma proiectului “Satul vasluian -  tradiție și actualitate”; 
 prezenţa cu studii şi comunicări sau cu articole în presa de specialitate. 

 
 
4. Măsurile luate pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari 
O instituție de cultură există datorită beneficiarilor săi. Festivalurile, târgurile, spectacole 

artistice, atelierele şi prezentările realizate şi susţinute de-a lungul timpului au fost dedicate 
publicului, iar dorinţa noastră a fost ca acesta să fie perceput ca o instituţie păstrătoare a 
tradițiilor populare şi a identităţi culturale. 

În vederea cunoaşterii publicului și a preferințelor acestuia s-a apelat la o serie de modalităţi 
de informare – măsurători calitative și cantitative, care s-au materializat prin: 

 efectuarea periodică a unor cercetări/sondaje cu caracter sociologic ale căror 
rezultate să ajute la obţinerea unor concluzii nuanţate, urmărind investigarea 
satisfacţiei beneficiarilor produselor culturale oferite; 

 analiza constantă a instrumentelor curente de consemnare şi raportare a activităţii 
de cercetare pe teren, precum şi a rapoartelor statistice anuale. 

 realizarea unei diagnoze a activităţii culturale, ca instrument de analiză a 
managementului cultural precum şi studierea distribuţiei spaţiale a evenimentelor 
artistice. 

 un reper important în cunoașterea diferitelor categorii de public îl reprezintă 
monitorizarea vizitatorilor de pe pagina de facebook, numărul de distribuiri al fiecărei 
postări de pe rețeaua de socializare Facebook, precum și comentariile sau mesajele 
utilizatorilor de Internet; a traficului de vizitatori al paginii de web a instituției. 

Pe lângă chestionarele aplicate în mod curent la fiecare aveniment în parte au fost 
construite şi aplicate noi chestionare, personalizate adresate reprezentanților/coregrafilor 
ansamblurilor de dansuri; instrumente de investigare premergătoare desfășurării Festivalului 
internațional “Hora din străbuni”, în vederea cunoașterii repertoriului formațiilor participante și 
realizării unei ediții care să depășească sub aspect calitativ și ca reprezentare pe cea precedentă). 

De asemenea, ca urmare a interesului crescut din partea fotografilor amatori de a face 
parte din proiectul “Satul vasluian -  tradiție și actualitate”, prin care s-a urmărit promovarea 
etnografică a județului Vaslui, instituția noastră a construit un chestionar adresat acestora, având 
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ca variabile: vârsta, pregătirea, mediul, sexul şi nivel ocupaţional, cunoștințe tehnice și experiența 
în domeniul fotografiei), a gradului de cunoaştere a activităţii instituţiei, și nivelului de aşteptare în 
ceea ce privește proiectul propus. 

Acest proiect a urmărit cunoașterea zestrei culturale a județului și stârnirea interesului 
pentru tradiții, pentru ceea ce ne reprezintă ca popor, a îmbunătăţirii vizibilităţii meșteșurilor și 
tradițiilor populare la nivel județean. 

Aceste sondaje au fost utilizate şi ca mijloc de atragere a interesului publicului larg pentru 
informaţiile/evenimentele culturale contribuind în mod pozitiv la dezvoltarea vieţii culturale şi a 
managementului cultural al instituţiei. 
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Chestionar de evaluare a activității culturale 

Nume/Prenume_____________________________, Localitatea____________________________ 
Funcţia____________________________________ 
 
1. Identificati problemele cu care v-ati confruntat in anul 2017 în activitatea de management a 

aşezămintelor culturale? 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Care au fost modalitățile de intervenție propuse/găsite pentru rezolvarea acestora? 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Prin ce tip de programe/activități ați susținut asistenta metodologică în anul 2017? 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

4. Care au fost măsurile concrete de îmbunătățire a activității culturale comparativ cu anul 2016, 

pe următoarele direcții? 

a. muzical/coregrafic: 

- Înființare de ansambluri/grupuri de dansuri  Da               Nu 

- Preocupare pentru punere în scenă de noi suite Da               Nu 
b. cultural:  

- evenimente noi introduse în agenda culturală a comunei  Da               Nu 

 Numiți-le:_________________________________________________________________ 

c. educație permanentă 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

d. revitalizarea tradițiilor si obiceiurilor locale: 

- promovarea traditiilor și obiceiurilor locale în cadrul evenimentelor organizate în alte zone ale țării 

și/sau peste hotare. Numiți evenimentele/festivalurile la care ati participat în 2017: 

___________________________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________________________ 

e. accesarea de fonduri nerambursabile în vederea promovării potențialului cultural/turisic al zonei: 

Da               Nu 

Valoarea sumelor atrase:  _________________________________________________________________ 

Obiectivele proiectului: ___________________________________________________________________ 

5. Ați participat la cursul de coregrafie organizat de Centrul Creației Populare Vaslui? 
Da               Nu 

6. Cum ați transpus în practică noțiunile/experiența dobândită în urma participării la cursul de 

coregrafie? 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

7. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui organizează în 

perioada 2– 6 august 2017, ediția a V-a a Festivalului “Hora din străbuni”. Comuna dvs va fi 

reprezentată la acest eveniment de un grup de dansuri/ansamblu? Da               Nu 

Numiți-l: __________________________________________________________________________________ 

8. Care sunt aspectele care ar trebui imbunătățite pentru o ediție și mai reușită a acestui festival? 

________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Nominalizaţi cursurile de specializare/formareurmate în ultimii 3 ani: 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Menționați obiectivele pe care vi le-ați propus pentru anul 2017 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

12. Propuneri de eficientizare a activităţii culturale a C.J.C.P.C.T. Vaslui pentru anul în curs? 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Vă rugăm să specificaţi : Vârsta:  Studii: Medii   Liceale          Universitare   

Postuniversitare  Altele                   Gen : Masculin    Feminin  

Chestionar realizat de: Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 
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Localitatea __________________________ 
Reprezentant (nume/prenume)______________________ Funcția _________________________ 

 
Chestionar activitate culturală 

Instituţia noastră organizează în perioada 2-6 august 2017, cea de-a V-a ediţie a Festivalului 
internaţionalde folclor „Hora din străbuni”, adresându-se atât formațiilor de dansuri populare 
internaționale cât și celor naționale și locale. 

În vederea realizării unei ediții de excepție vă rugăm să ne furnizați următoarele informaţiile: 
1. Câte ansambluri de dansuri populare funcționează la nivelul comunei/localității? (nominalizați-le) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Propunerea dvs. de ansamblu care să reprezinte localitatea la festivalul „Hora din străbuni”: 
________________________________________________________________________________ 
3. Numele conducătorului de grup/coregrafului:_________________________________________ 
4. Componența ansamblurilor (numărul de perechi): _____________________________________ 
5. Grupa de vârstă a dansatorilor ______________________ 
6. Costumele populare sunt specifice zonei și sunt achiziționate de la ________________________ 
______________ în anul ________acoperind necesarul pentru toate perechile de dansatori: da/nu 
7. Repertoriu/ suitele de dans pregătite (puse în scenă) __________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
8. Zonele din care au fost culese suitele _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
9. Durata repertoriului (număr de minute): _____________________________ 
10. Acompaniamentul ansamblului/formației este asigurat de (ex.: CD, orchestra, fanfara etc): 
________________________________________________________________________________ 
11. Instrumentele folosite în acompaniamentul suitelor de dans:  
________________________________________________________________________________ 
12. Participări ale ansamblului/formației de dansuri la festivaluri/concursuri (nominalizați-le): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
13. Palmares/premii obţinute________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
10. Propuneri de obiective istorice și etnografice în zonă:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Vă rugăm să ne furnizați până la data de 14 aprilie un filmulet cu suitele de dans pregătite de ansamblul 
nominalizat, două fotografii reprezentative ale ansamblului realizate în cadru natural și un scurt istoric al 
ansamblului pe adresa de mail a centrului cultura@cjcpctcvs.ro.  

  Chestionar realizat de: Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 
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Chestionar pentru participanții la workshop-ul de fotografie 
1. Numele ________________________  Prenume______________________________ 

2. Pseudonimfototograf   _______________________________  

3. Cine ești tu? (scurtă caracterizare în trei propoziții) ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. De cât timp cochetezi cu fotografia? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Alb-negru sau color? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Cum arată kit-ul aparatului tău? ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Top trei locuri/obiective pe care nu ar trebui să le rateze un fotograf în Vaslui 

1. ___________________     2. ____________________ 
3. ______________________ 

8. Ai mai participat la un workshop-ul de fotografie?  da               nu 

9. Îți este cunoscută denumirea şi rolul instituţiei noastre? 

Da                                                    Nu îmi este cunoscută – Nu am auzit niciodată. 

10. Ce evenimente organizate de CJCPCT Vaslui cunoșți?   
________________________________________________________________________________ 
11. Cum  apreciezi inițiativa Centrului de a iniția proiecte adresate fotografilor amatori? 

foarte bună  bună irelevantă 

12. Ce așteptări ai de la workshop-ul de fotografie?____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

13. Ce știi despre coordonatorul acestui workshop? ______________________________________ 

________________________________________________________________________________

14. Ai disponibilitate de timp pentru a participa lunar la un workshop etnografic?  da  nu 

Vă rugăm să specificaţi : Vârsta:  Elev /student      Angajat   Șomer          Întreprinzător  

Studii: Medii  Liceale Universitare   Postuniversitare  Altele 

Adresa de facebook: _____________________________________________ 

Chestionar realizat de: Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 

 
Chestionar de evaluare a evenimentului  “Târg de primăvară” adresat meşterilor 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

  

17 

 
1. În vederea organizării evenimentului “Târg de primăvară” vă rugăm să exprimaţi opţiunea privind: 

a.  intervalul de timp pe care vi l-aţi dori alocat acestei manifestări.  

2 zile  - 27 -28 februarie 2016 (sâmbătă + duminică) 

3 zile – 26- 28 februarie 2016 (vineri+sâmbătă + duminică) 

3 zile – 27- 29 februarie 2016 (sâmbătă + duminică+luni) 

Alt interval (precizaţi!)  

b. Locaţia propusă pentru desfăşurarea evenimentului: 

Silver Mall Centrul Civic 

Alte propuneri (precizaţi!)  

2. Una dintre activităţile acestui proiect  este reprezentată de atelierele de confecţionat mărţişoare, adresate elevilor claselor 

0-IV din şcolile vasluiene.Considerați că aceste ateliere și-au atins scopul propus de organizatori (promovarea unei meșteșug 

popular în rândul elevilor ca premisă a conservării acestui meşteşug popular? 

da  nu  

3. În vederea asigurării continuităţii vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea  cu privire la implicarea dvs. în coordonarea acestor 

ateliere. Da, doresc să particip. Nu, nu doresc să particip. 

4. Dacă v-aţi manifestat acordul la întrebarea nr. 2 vă rugăm să precizaţi intervalul de timp ales pentru desfăşurarea acestei 

activităţi: 

Data _____________________                          10.30-11.30            11.40-12.40           12.50-13.50          14.00-15.00 

Doresc să particip la mai multe ateliere. Precizaţi data şi intervalul  

Data _____________________                   10.30-11.30            11.40-12.40           12.50-13.50          14.00-15.00 

5. Care consideraţi că ar fi numărul optim de elevi/grupă pentru ca atelierul să se desfăşoare la parametrii optimi? 

elevi 

6. Vă rugăm să menţionaţi dacă puteţi asigura materialele necesare desfăşurării atelierelor pentru care v-aţi manifestat 
opţiunea. 

Da, pentru un nr de elevi Nu. 

7. Care consideraţi că sunt: 
a. Punctele tari ale evenimentului: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

b.  Punctele slabe: ____________________________________________________________________________ 

c. Propuneri de îmbunătăţire a evenimentului organizat de instituţia noastră. 
_________________________________________________________________________________________________ 

8. Consideraţi că cele şapte ediţii au reuşit să determine orientarea cumpărătorului spre mărţişorul tradiţional, posibilii clienţi 

reuşind în acest moment să facă diferenţa între mărţişorul traditional şi kitch-ul existent pe piaţă? 

da        nu _________________________________________________________________ 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

18 

9. Care din următoarele coordonate enunţate mai jos consideraţi că au contribuit la atragerea unui număr mai mare de 
potenţiali cumpărători/creşterea vânzărilor: 

Locaţia 
Promovarea evenimentului 

prin intermediul: mass media, 
radio-ului, flayerelor etc 

Mediatizarea în şcoli prin 
intermediul atelierelor organizate 

Programul artistic 
oferit 

    

10. Aţi reuşit să vă diversificaţi oferta de produse tradiţionale cu care să veniţi în întâmpinarea iubitorilor de artă populară 
comparariv cu prima ediţie a evenimentului? 

Da. Precizaţi care __________________________________________________________________________________ 

nu 

11. Pe perioada vacanţei de vară, CJCPCT Vaslui îşi propune să le ofere elevilor ca alternativă de petrecere a timpului liber . o 
ŞCOALĂ DE VARĂ. Astfel în cadrul unor work-shop-uri elevii cu vârsta cuprinsă între 9-16 ani pot participa la  diverse 
activităţi (pictură pe sticlă, olărit, cusături, încondeierea ouălor, împâslirea lânii, împletituri sfoară etc). Aţi dori să faceţi 

parte din acest proiect iniţiat de noi în calitate de coordonator voluntar? da        nu 

12. Dacă v-aţi manifestat acordul la întrebarea nr. 11 vă rugăm să precizaţi 

a. Activitatea pe care doriţi să o coordonaţi  

b. Nr. de ore/ propuse  ______________________ săptămânal. 

c.  ziua şi intervalul de timp propus desfăşurarea acestei activităţi 
13. În ce alte activităţi ale Centrului aţi dori să fiţi implicaţi? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

14. Cum apreciaţi colaborarea cu instituţia noastră 

1 –Foarte bună 2 – Bună 3 – Dificilă 

   

15. Cum consideraţi că aţi putea fi sprijiniţi pe viitor în activitatea pe care o desfăşuraţi? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Vă rugăm să specificaţi : 

Nume și prenume:  Nr. tel. ____________ 

Varsta: Studii: Medii   Liceale          Universitare      Postuniversitare  

Chestionar realizat de: Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 

Chestionar de evaluare a activităţii culturale 

1. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui ca instituţie de cultură are ca obiectiv general 
promovarea tradiţiilor şi meşteşugurile populare tradiţionale. Vă este cunoscută denumirea şi rolul instituţiei noastre? 

Da Nu îmi este cunoscută – Nu am auzit niciodată. 

Îmi este cunoscută dar sub o altă denumire. Care? _____________________________________________________ 
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3.La ce evenimente organizate de CJCPCT Vaslui aţi participat în decursul anului 2015?___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

5. Cum  apreciați inițiativa Centrului de a organiza în cadrul principalelor sale evenimente, ateliereadresate elevilor prin intermediul 

cărora copiii să poată depindă meşteşugurile populare sub coordonarea meşterilor invitaţi? 

foarte bună  bună irelevantă 

 6. Aveţi copii/nepoţi (precizaţi vârsta acestora)?     Da Nu  Vârsta: __________ 

7. Care sunt propunerile dvs. legate de modalităţile prin care s-ar putea realiza educaţia culturală a tinerilor/a copiilor/nepoţilor dvs.?  

______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

8. Care din activităţile noastre suscită cel mai mult interesul tinerilor din punctul dvs. de vedere? 

__________________________________________________________________________________________________________ 

9. Dar pe al dvs.?_____________________________________________________________________________________________ 

10. Ce alte acţiuni aţi dori să le regăsiţi în agenda culturală a CJCPCT Vaslui? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

11. Considerați că aceste ateliere și-au atins scopul propus de organizatori – promovarea unui meșteșug popular în rândul elevilor 

premisă a continuării pe viitor a acestei tradiții? da  nu  

12. Pe perioada vacanţei de vară, CJCPCT Vaslui îşi propune să le ofere elevilor ca alternativă de petrecere a timpului liber . o 
ŞCOALĂ DE VARĂ. Astfel în cadrul unor work-shop-uri elevii cu vârsta cuprinsă între 9-16 ani pot participa la  diverse activităţi 
(pictură pe sticlă, olărit, cusături, încondeierea ouălor, împâslirea lânii, împletituri sfoară etc). Ați încuraja copiii/nepoţii dvs.să 

participe la un astfel de proiect?  da  nu  
13. Pentru ce atelier din cadrul acestui proiect aţi opta? 

încondeiere ouă  icoane pe sticlă pictură pe sticlă       olărit  cusături 

împâslirea lânii împlletituri sfoară   Altele (numiți) ____________________________________________ 

14. Vă rugăm să evaluaţi care din următoarele  elemente contribuie într-o mai mare măsură la creşterea numărului de potenţiali 
cumpărători/beneficiari de cultură la evenimentul “Târg de primăvară”? 

 

 

 

Locaţia 
Promovarea evenimentului prin 
intermediul: mass media, radio-

ului, flayerelor etc 

Mediatizarea în şcoli prin 
intermediul atelierelor organizate 

Programul artistic 
oferit 

    

12.Consideraţi că cele şapte ediţii ale evenimentului au reuşit să determine orientarea cumpărătorului spre mărţişorul tradiţional, 

în acest moment acesta reuşind să facă diferenţa dintre mărţişorul traditional şi kitch-ul existent pe piaţă? da        nu 

13. Aţi achiziţionat un mărţişor din cadrul târgului?  da        nu 
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14. Care este criteriul personal după care vă ghidaţi în momentul în care vă propuneţi să achiziţionaţi un mărţişor? 

preţ        aspect valoare (respectarea tradiţiei) 

15. La ce fel de evenimente culturale organizate de institutia amintită v-ar plăcea să participaţi în anul 2016 (anii viitori)? (1=mai 
putin, 3=mai mult)  

 1 – mai putin 2 – la fel 3- mai mult 

Spectacole folclorice    

Tirguri de mesteri populari    

Expoziţii (oua incondeiate, pictura naiva, icoane pe sticla etc)    

Teatru    

Alaiuri de obiceiuri de iarna    

16. Aţi participat în calitate de spectator la Festivalul international de folclor HORA DIN STRĂBUNI?            da        nu 

17. Dacă ar fi să definiţi/apreciaţi într-un singur cuvânt festivalul sus-amintit care ar fi acela? _______________________________ 

18. Sunteţi iubitor de teatru? Cât de des v-aţi dori să mergeţi la teatru? ________________________________________________ 

19. Aţi aloca un procent din bugetul dvs pentru un abonament/bilete pentru Festivalului “C. Tănase”, ediţia 2016? da        nu 

15. Ce considerați că ar trebui îmbunătățit în activitatea CJCPCT Vaslui?  ________________________________________________ 

Vă rugăm să specificaţi : Vârsta:  Studii: Medii  Liceale Universitare   Postuniversitare  

AlteleGen : Masculin    Feminin   

Chestionar de cuantificare a opinilor socio-culturale  
a directorilor de aşezăminte culturale  

 
Nume/Prenume_____________________________, Localitatea____________________________ 
Funcţia____________________________________ 
În perioada martie–septembrie CJCPCT va organiza, conform Programului minimal pe anul 2016, 

următoarele acţiuni: 
- iunie-iulie 2016 – Concurs etnografic judeţean “Lada de zestre”, ediţia I. Obiectiv general: 

promovarea  tezaurului local autentic (costum popular, tradiţii, obiceiuri şi personalităţi locale, balade şi 
cântece doinite, repertoriu folcloric şi dans popular specific locului) 

- 19 iunie 2016 - Festivalul folcloric pentru copii“Muguri de tezaur”, ediţia a IV-a.  
- iulie - august 2016 – Şcoală de vară. Obiectiv general: conservarea şi promovarea meşteşugurilor 

tradiţionale (olărit, ţesuturi, icoane pe sticlă, încondeierea ouălor, împletituri din sfoară) prin intermediul 
unei acţiuni adresate copiilor cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani. 
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- tot anul 2016- întocmirea fişelor culturale ale comunelor judeţului Vaslui 
- 2-9 octombrie 2016 - Festivalul Umorului “C. Tănase” 
În vederea adoptării unei strategii culturale eficiente ce vizează înlăturarea discrepanţelor dintre 

mediul urban şi cel rural şi stimularea producţiilor culturale locale în acord cu cerinţele beneficiarilor/ 
consumatorilor de cultură, vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări: 

1. Aţi fost implicat ca parte activă în organizarea Festivalului folcloric internaţional “Hora din 
străbuni“? Da               Nu 

2. Consideraţi că festivalul “Hora din străbuni” şi-a atins scopul?  Da               Nu 

3. Dacă aţi răspuns cu da la înrebarea 2, menţionaţi care consideraţi că a fost obiectivul urmărit de 
organizatori la nivel local? ____________________________________________________________________________ 

4. Ce  aspect consideraţi că ar trebui îmbunătăţit pentru ca ediţia următoare a festivalului să fie mai 
reuşită decât predecenta?________________________________________________________________ 

5. Cum apreciaţi iniţiativa C.J.C.P.C.T. Vaslui de a organiza în anul 2016 un Concurs etnografic judeţean, 
prin intermediul căruia fiecare comună să-şi poată valorifica tezaurul local (costum popular, tradiţii, 
obiceiuri şi personalităţi locale, balade şi cântece doinite, repertoriu folcloric şi dans popular)? 

Foarte bună (îmi place foarte mult) Bună (îmi place) Nu îmi place  

6. Vă rugăm să vă exprimaţi opţiunea privind participarea la ediţia I a Concursului etnografic judeţean 

“Lada de zestre”?       Da, doresc să particip               Nu, nu doresc să particip. 

7. Dacă aţi răspuns cu da la întrebarea 5, vă rugăm să menţionaţi dacă acoperiţi toate cele cinci secţiuni ale 
concursului. 

a. Istorie locală. Aveţi publicată monografia comunei ? Da               Nu 

Nominalizaţi personalităţile locale: _______________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
b. Costumul popular din lada de zestre a bunicilor (fată/băiat) Da               Nu 

Vechimea acestuia: ________________ 
c. Folclor 

- Solişti vocali                         Da               Nu 

- Solişti instrumentişti           Da               Nu 

- Rapsozi populari        Da               Nu 

- Formaţii/grupuri folclorice Da               Nu 

 d. Dans popular                       Da               Nu 

 e. Meşteşuguri populare                    Da               Nu 

Nominalizaţi meşteşugurile populare specifice zonei: ____________________________________________ 
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8. În urma cuantificării răspunsurilor la chestionarul aplicat dvs. anterior, a rezultat următoarea 
ierarhizare vizavi de cursurile la care v-aţi dori să participaţi în perioada următoare: 

A. Artă populară, meşteşuguri populare (olărit, ţesut, cusături populare, arta lemnului)  
B. Management cultural  
C. Cursuri de muzică în vederea formării de grupuri folclorice  
D. Teatru popular, construcţie de măşti  
E. Consiliere culturală  
F. Teatru (satiră şi umor)  
G. Scriere şi implementare de proiecte culturale  
H. Cursuri de iniţiere a directorilor în vederea realizării de monografii 
I. Cursuri de operare pe calculator. 
J. Cursuri de iniţiere în foto-video 

În vederea asigurării continuităţii cursurilor oferite de CJCPCT Vaslui şi în acord cu datele prezentate mai sus 
vă rugăm să menţionaţi dacă aţi fi interesat(ă) de participarea la un curs de artă populară în perioada iulie-
august (curs special organizat pentru directorii de aşezăminte culturale în cadrul şcolii de vară sub 

coordonarea unei meşter popular). Da               Nu 
9. Dacă aţi răspuns cu da la întrebarea anterioară, vă rugăm să menţionaţi meşteşugul pe care doriţi să-l 
deprindeţi în cadrul unui astfel de atelier?______________________________________________________________ 

 10.  Care este evenimentul din agenda dvs. pe care îl pregătiţi în perioada imediat următoare? 
_________________________________________________________________________________________________ 

11. Ce plus de valoare v-aţi propus să aduceţi evenimentului faţă de anul 2015? 
 
  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Obiectivele urmărite de dvs. pentru anul 2016____________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________________________ 
12. Propuneri de eficientizare a activităţii culturale a C.J.C.P.C.T. Vaslui pentru anul în curs? 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Chestionar realizat de: Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 

Chestionar de evaluare a activității culturale 
 

1. Vă este cunoscută denumirea instituției - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Vaslui? 

Da  

Nu îmi este cunoscută denumirea – Nu am auzit niciodată. 

Îmi este cunoscută, dar sub o altă denumire. Care? 

 
2. Cunoașteti rolul pe care îl are la nivel județean instituția amintită?  

Da  

Nu îmi este cunoscut. 
3. Ce rol credeți ca are instituția amintită? 

de promovare a culturii tradiționale 

de promovare a culturii 

altele (numiți)  
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4. Ați mai colaborat în trecut cu CJCPCT Vaslui și pe alte evenimente decât «Târgul de primăvară»?  

Da (nominalizați)  

Am auzit dar nu am participat 

Nu 
5. Cum  apreciați inițiativa Centrului de a organiza în cadrul evenimentului «Târg de primăvară»,  ateliere de 
confecționat mărțișoare pentru elevii din clasele 0-IV? 

foarte bună  bună irelevantă 
 6. Cum a fost primită inițiativa prin care elevii prezenți la ateliere și-au putut vinde propriul mărțisor creat?   
 

 

 
7. Privitor la numărul de participanti, care a fost raportul între numărul elevilor care si-au manifestat intenția de a 
participa în cadrul atelierelor și cel stabilit prin regulament? 

Mai mulți doritori decât numărul stabilit prin regulament 

Un număr suficient de participanți stabilit prin regulament 

Un număr prea mare de participanți/atelier 
8. Considerați că aceste ateliere și-au atins scopul propus de organizatori – promovarea unei meșteșug popular în 
rândul elevilor premisă a continuării pe viitor a acestei tradiții? 

da  nu  
9. Cum vedeți asigurată sustenabilitatea acestui proiect la nivelul instituției de învățâmânt pe care o reprezentați?  

 

 
10. La ce alt atelier v-ați dori să participați împreună cu elevii școlii dvs.? 

încondeiere ouă 

 icoane pe sticlă 

 coregrafie/dans popular 

olărit 

 cusături 

Altele (numiți) ________________________________________________________ 
11. CJCPT Vaslui intenționează să organizeze în luna mai un Curs de coregrafie adresat responsabililor artistici din şcoli. 
În acest sens vă rugăm să nominalizați persoana responsabilă cu activitatea artistică din instituția dvs. și un număr de 
telefon. 

 
12. Cum vi se pare ideea organizării de Ziua Internațională a copilului a unui Târg de jucării, eveniment prin care copii 
își pot vinde/schimba jucăriile pe care nu le mai folosesc sau dona în scop umanitar unor copilași din centrele de 
plasament. Ați dori să vă implicați într-un astfel de proiect?   
________________________________________________________________________________________________
__ 
12. Privitor la evenimentul “Târg de primăvară”, vă rugăm să evaluaţi următoarele elemente (1= nu imi place deloc, 
5=îmi place foarte mult)  

 
1 – Nu imi 
place deloc 

2- Imi place 
putin 

3 - Neutru 4 –Imi place 
5- Imi place 
foarte mult 

Locația evenimentului      
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 1 – Nu imi 
place deloc 

2- Imi place 
putin 

3 - Neutru 4 –Imi place 5- Imi place 
foarte mult 

Promovarea evenimentului  
(afișe, invitații, flayere)      

Notorietatea invitaților       

Programul artistic al 
evenimentului      

Atmosfera creată      

Calitatea evenimentului      

13. Pe o scala de 1 la 3 cum apreciati activitatea CJCPCT Vaslui?  

1 - Slaba 2 – Buna 3 – Foarte buna 

   

14. La ce fel de evenimente culturale organizate de institutia amintita v-ar plăcea să participaţi în anul 2015 (anii 
viitori)? (1=mai putin, 3=mai mult)  

 1 – mai putin 2 – la fel 3- mai mult 

Spectacole folclorice    

Tirguri de mesteri populari    

Concerte de muzică clasică     

Expoziţii (oua incondeiate, pictura naiva, 
icoane pe sticla etc)    

Teatru    

Alaiuri de obiceiuri de iarna    

Altele/numiti    

15. Ce considerați că ar trebui îmbunătățit în activitatea CJCPCT Vaslui? 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
Vă rugăm să specificaţi : 
Nume și prenume:   

 
Instituția de învățământ : 

 

Varsta: Studii: Medii   Liceale          Universitare      Postuniversitare  
 

Chestionar realizat de Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

  

25 

 
În vederea realizării unei diagnoze a activităţii culturale, ca instrument de analiză a 

managementului cultural precum şi a studierii distribuţiei spaţiale a evenimentelor artistice, s-au 
realizat chestionare adresate directorilor de aşezăminte culturale din judeţul Vaslui, în care, prin 
intermediul itemilor, s-a urmărit: 

- gradul de cunoaştere/cercetare a meşteşugurilor şi tradiţiilor populare; 
- activitatea culturală la nivel de comună; 
- dorinţa de implicare în proiectele mari ale CJCPCT Vaslui. 
Una dintre provocările anului 2015 adresate directorilor de aşezăminte culturale a fost 

participarea la Festivalul internaţional „Hora din străbuni”, prin care CJCPCT Vaslui a urmărit, pe 
lângă promovarea dansului popular local, un parteneriat de învăţare prin promovarea metodei şi 
stimularea creativităţii şi inovaţiei operatorilor culturali. 
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Chestionar 

 
Nume______________________________ Prenume__________________________________ 

Funcția_______________________________________________________________________ 

Localitatea_____________________________________________________________________ 

Telefon__________________________ Adresa e-mail__________________________________ 

Adresa personală facebook _______________________________________________________ 

Adresa facebook (instituție/cămin cultural)___________________________________________ 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui organizează în perioada 31 iulie – 4 august 

2015, ediția a IV-a a Festivalului “Hora din străbuni”. Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: 

Comuna dvs. are un ansamblu folcloric care v-ar putea reprezenta în festival? 

Nu. 

Da.   
Numele grupului _______________________________________________________________________________ 

Conducătorului grupului _________________________________________________________________________ 

2. Realizați un scurt istoric al grupului (anul înființării, număr de membri, vârsta acestora, participări la festivaluri 

județene, naționale, deplasări în străinătate) 

_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
3.  Aveți costume populare complete pentru grupul menționat? 

Nu. 

Da, dar nu complet ____________________________________________________ 

Da, complet pentru toți membrii ansamblului. 
4. Aveți acompaniament live care să susțină prestația ansamblului folcloric? 

Nu. 

Da. Asigurat de _________________________________________________________ 

Numărul de participanți în orchestra/fanfara/formația care asigură acompaniamentul 

 
 Instrumentele folosite în susținerea acompaniamentului live 

 
 
 

 
 
 Ne puteți furniza o înregistrare video cu suitele propuse de ansamblul folcloric pentru festival (susținute de 
acompaniamentul live)? 

Da.                                      Nu. 
 Un alt punct pe ordinea de zi este Tabăra de meșteșuguri tradiționale “Flori de mai”, Valea Siliștei, com. Solești. 

Privitor la această temă vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: 
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Există în comuna dvs. persoane care să cunoască tehnica țesăturilor/cusăturilor de costume populare? 

Nu. 

Da. Nominalizați/Contact: _______________________________________________  
 
Există în comuna dvs. persoane care fac căciuli din piele de oaie sau care fac opinci? 

Nu. 

Da. Nominalizați/Contact: _______________________________________________ 
Vă rugăm să nominalizați atelierele/cursurile la care v-ați dori să participați în perioada 2015-2016? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
În vederea actualizării bazei de date a CJCPCT Vaslui vă rugăm menționați: 
 
Data desfășurării - Zilei/sărbătorii satului/comunei ____________________________________ 
 
Hramul bisericii comunei _________________________________________________________________ 
 
Hramul bisericilor satelor componente:______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Ultima ediție a sărbătorii satului/comunei a avut loc ___________________________________________ 

 

Chestionar realizat de Anca Isabela Iacob, consultant artistic CJCPCT Vaslui 
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Această diagnoză a oferit informaţii utile, demne de luat în considerare şi în vederea 

intervenţiei viitoare/sprijinului ce trebuie acordat operatorilor culturali din mediul rural în vederea 
înlăturării discrepanţelor dintre mediul rural şi cel urban. 

 ANALIZA DE CONŢINUT a programului manifestărilor culturale organizate de CJCPCT Vaslui 
s-a realizat folosind metode experimentale în ceea ce priveşte culegerea datelor şi metode 
calitative şi cantitative în prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cercetării. 

Astfel, cuantificând numeric spectatorii prezenţi la evenimentele instituţiei şi analizând 
rezultatele obţinute, s-a constatat că cei mai mulţi spectatori prezenţi s-au înregistrat în domeniul 
festivalurilor folclorice şi de teatru a căror beneficiari preponderenţi sunt adolescenţii şi 
persoanele adulte. Pe lângă aceste festivaluri instituţia noastră a creat şi alte activităţi care s-au 
adresat publicului de toate vârstele (workshop-uri, spectacole, recitaluri, concursuri, lansări de 
carte) care s-au adresat tuturor categoriilor de vârstă şi care au atras un public variat, ca pregătire 
profesională. 

Ca modalitate de cercetare calitativă am folosit FOCUS-GRUPUL ca abordare ce permite 
interacţiunea de moment dintre participanţi, schimbul de idei sau opinii fără reguli formale 
stabiliteanterior, care se desfăşoară într-un cadru psihologic confortabil pentru 
participanţi.Această metodă am utilizat-o în timpul perieghezelor (cercetărilor de teren 
desfăşurate în mediulrural pentru cunoaşterea zonelor etnofolclorice din judeţul Vaslui) şi a 
urmărit obiective precum: 

- înregistrarea reacţiilor emoţionale sau comportamentelor verbale sau non-verbale, 
realizatesimultan la 2-3 persoane (ex. director de cămin cultural, primar, viceprimar, instructor, 
coregraf, spectator etc.) 

- identificarea opiniilor individuale sau a celor care rezultă în urma interacţiunii cu 
ceilalţisubiecţi prezenţi, parte a Focus-Grupului. 

Constatăm o creștere a numărului de spectatorila evenimentele culturale organizate de 
instituţia noastră. Aceasta se datorează, în mod deosebit, creșterii calității și a organizării în spații 
deschise (Centrul Civic, Parcul Copou, Teatru de Vară), a evenimentelor principale din programul 
minimal al CJCPCT Vaslui respectiv: Târgul meșterilor populari, Festivalul fanfarelor și Festivalul 
internațional de folclor «Hora din străbuni»; Festivalul umorului «Constantin Tănase», Festivalul 
Datini și obiceiuri de iarnă. 

Pe baza analizei de conţinut calitativ oferit de răspunsurile la întrebările deschise din 
CHESTIONARE, alte variabile ce au condus la creşterea numărului de beneficiari s-au datorat 
diversificării ofertei culturale prin organizarea de: workshop-uri de dansuri populare (câte 
două/an, preselecţii organizate de instituţia noastră în vederea înnoirii Ansamblului de dansuri 
populare “HoraVasluiului”; trei ateliere de dramaturgie şi arta actorului pe an; două ateliere de 
dans popular pentru directorii de așezăminte culturale; ateliere anuale de confecţionare a 
mărţişoarelor și încondeiere a ouălor şi icoanelor pe sticlă, 10 ateliere de fotografie etc. 

Din inventarierea frecvenţelor datelor cantitative obţinute s-a constatat că alături de 
beneficiarii tradiţionali au fost atrase noi categorii de beneficiari, în special din rândul tinerilor, la 
acest lucru contribuind politica culturală eficientă la nivel de instituiţie ce a condus la 
îmbunătăţirea managementului cultural. 
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5. Grupurile-țintă ale activităților instituției 
C.J.C.P.C.T. Vaslui se adresează nediscriminatoriu tuturor categoriilor de persoane, 

încadrându-se într-un concept naţional de creştere a gradului de participare a cetăţenilor la 
viaţaculturală. Femei sau bărbaţi, tineri sau vârstnici, elevi, salariaţi sau pensionari, muncitori sau 
intelectuali etc,, toţi au acces necondiţionat la cunoaştere.  

Grupurile ţintă se divid în funcție de mai mulți factori:  
a) arie geografică:  

- locuitori din județul Vaslui 
- locuitori ai altor orașe și comune din țară grație invitației le evenimentele/festivalurile organizate 

de instituție; 
- români din diaspora dar și străini,spectatori prin intermediul canalelor on-line; 
 b) după vârstă:  
- copii  
- adolescenți  
 - adulți  
- seniori  
c) după calitatea în proiectele instituției:  
- spectatori  
- artiști  
- personal tehnic  
- informatorii chestionaţi (în cadrul proiectelor de cercetare și conservare a culturii tradiționale).  
Oferta culturală a instituției este una largă și permite adaptarea programului oferit spectatorilor în 

funcție de vârstă, naționalitate, interese culturale etc. 
 

6. Profilul beneficiarului actual 
Fără o cunoaştere amănunţită a profilului comunităţii beneficiare nu ar putea fi justificate 

activităţilor propuse în cadrul programului minimal, care reprezintă lista tuturor acţiunilor menite 
să acopere obiectivele asumate. Categoriile de vârstă şi sex reprezintă un important reper al 
alegerilor evenimentelor. Fiecare categorie de vârstă are de îndeplinit o serie de obiective ce 
urmăresc dezvoltarea continuă, educarea permanentă. Dacă spectacolele pentru preşcolari şi 
şcolarii mici îşi propun dezvoltarea creativităţii prin joc, folosindu-se amplificat elemente de 
culoare, lumină, sunet, interactivitate, în cazul adolescenţilor ce-şi cultivă simţul estetic este de 
preferat promovarea unor suprateme, cum ar fi iubirea sau timpul, folosind spectacolul de teatru 
realist psihologic fără abundenţă de elemente scenografice. 

În vederea îndeplinirii tuturor exigențelor publicului beneficiar oferim o gamă variată de 
produse culturale: spectacole, ateliere, lansări de carte, expoziţii, concerte, simpozioane științifice, 
menite să satisfacă de la nevoia de relaxare și divertisment, la cea de stimulare intelectuală a 
acestora, urmărind atingereatuturor: categoriilor socio-profesionale; pe vârste și grad de 
pregătire. 

Eveniment Vârstă Ocupaţie 
Ziua Culturii Naţionale. 
“Eminescu: glasul poeziei 
populare”(concurs-recital de 
poezie şi eseu) 

15 - 19 ani 
30 - 55 ani 

elevi de liceu 
profesori 

Atelier de fotografie  16-70 ani liceeni, liber profesioniști, 
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“Satul vasluian -  tradiție și 
actualitate” 

salariați, pensionari 

Atelier de dans popular – 
pregătire Ansamblul de 
dansuri “Hora Vasluiului” 

14-20 ani elevi, liceeni 

Pregătire vocal-instrumentală 
a membrilor Grupului folcloric 
“Mugurel” 

5-18 ani 
50-70 ani 

elevi, liceeni 
profesori 

Târg de primăvară 
(ateliere de confecţionare a 
mărţişoarelor) 

4 - 11 ani 
30 - 65 ani 

preşcolari 
educatori 

Ouă încondeiate. Icoane 
(ateliere de încondeiere a 
ouălor)  

14 - 18 ani 
30 - 60 ani 

liceeni 
meșteri și public 

Târg de jucării 2-16 ani 
25-80 ani 

preșcolari, școlari 
părinți, bunici 

Târgul meşterilor populari 
(revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale) 

5 - 85 ani preşcolari, şcolari, liceeni, 
şomeri, salariaţi, pensionari 

Festivalul Fanfarelor 20 - 80 ani 
7 - 18 ani 

salariaţi, pensionari 
elevi 

“Scrie despre tine” (Atelier de 
arta actorului pentru liceeni) 

15 – 19 ani 
30 – 60 ani 

elevi  
spectatori 

Festivalul internațional de 
folclor “Hora din străbuni” 

10 - 85 ani şcolari, liceeni, 
şomeri, salariaţi, pensionari 

Festivalul umorului 
“Constantin Tănase” 

5 - 85 ani preşcolari, şcolari, liceeni, 
şomeri, salariaţi, pensionari 

“Muguri de tezaur” (festival-
concurs) 

6 - 16 ani 
20-85 ani 

elevi 
spectatori 

“Fluieraș vasluian” (festival-
concurs) 

6 - 16 ani 
20-85 ani 

elevi 
spectatori 

Festivalul “Datini şi obiceiuri 
de iarnă” 

2 - 85 ani preşcolari, şcolari, liceeni, 
şomeri, salariaţi, pensionari 

 
- analiza cifrelor estimate comparativ cu cele realizate: 
                         beneficiari 
specatatori 

Număr de beneficiari 
estimat/realizat pt. anul 2013 

Număr de beneficiari 
estimat/realizat pt. anul 2014 

Spectatori plătitori  0 0 1000 1844 
Abonamente 0 0 150 364 
Spectatori invitaţi 3 000 5 000 3500 *5 000 
Spectatori în festivaluri 8 000 ≈12 000 10 000 ≈15 000 
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                         beneficiari 

 
spectatori 
 

Număr de beneficiari 
estimat/realizat pt. 

anul 2015 

Număr de 
beneficiari 

estimat/realizat 
pt. anul 2016 

Număr de 
beneficiari 

estimat/realizat pt. 
anul 2017 

Spectatori plătitori  2000 2816 1000 1 515 2500 2972 
Abonamente 50 65 300 395 150 154 
Spectatori invitaţi 15000 *23400 15 000 *62728 15 000 *34 903 
Spectatori în festivaluri 30 000 ≈ 50 000 

 
50 000 ≈52150 30 000 ≈ 50 000 

 
*Considerăm spectatorii invitați, spectatorii care au interacționat cu materialele de promovare al Centrului (afișe, facebook, site 
web, ziare, reviste, radio, tv). 

 

Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari: 
Majoritatea evenimentelor culturale organizate în județul Vaslui se adresează persoanelor 

peste 45 de ani. Instituția noastră a urmărit o echilibrare a ofertei culturale după criteriul vâstei: 
- 18-45 ani (persoane de vârstă medie): 
Proiectul de promovare prin imagini a județului Vaslui, “Satul vasluian – tradiție și 

actualitate”, structurat pe 10 ateliere, a atras peste 50 de fotografi, persoane de vârstă medie, 
care au străbătut județul Vaslui și au surprins ipostaze etnografice, meșteri și meșteșuguri 
populare, peisaje și locuri pitorești. În urma selecției celor peste 6000 de fotografii s-a editat un 
calendar și o sinteză a proiectului în revista “Est”, s-a realizat o expoziție și urmează alte patru pe 
parcursul anului 2018. De asemenea, în cursul anului 2018 va fi realizat un album dedicat 
Centenarului Marii Uniri care va include fotografii din cadrul aceluiași proiect. Fotografii au folosit 
propriile canale de informare (pagina de facebook) pentru promovarea evenimentelor Centrului. 
De-a lungul desfășurării proiectul numărul celor implicați s-a mărit de la un atelier la altul. 

Concursul de fotografie “Datini și obiceiuri de iarnă“ este un alt eveniment care a urmărit, pe 
de o parte, atragerea unui nou grup țintă – cel al fotografilor amatori, dar totodată și promovarea 
festivalului în mediul virtual, prin intermediul fotografiilor realizate de aceștia și postate pe 
paginile facebook ale centrului și personale. Numărul mare de spectatori prezenți în Centrul Civic 
pe tot parcursul celor 10 ore de evoluție a invitaților din cadrul festivalului s-a datorat și 
modalității rapide și foarte atractive de propagare în mediul virtual a acestor informații prin 
intermediul fotografiilor. 

- 13-19 ani (adolescenți): 
Atragerea publicului tânăr spre activitățile organizate de institiția noastră a fost un alt 

obiectiv urmărit în perioada 2013-2018. Desfășurarea a două ediții a Festivalului de umor 
Constantin Tănase a implicat o nouă categorie de beneficiari, liceeni vasluieni, actanți care au 
realizat spectacole ce s-au regăsit pe afișul evenimentului. În aceeași perioadă, a fost dat în 
folosire un spațiu pentru desfășurarea repetițiilor și pentru reprezentațiile propriu-zise, respectiv 
Sala Valentin Silvestru, aflat în incinta Casei de cultură “Constantin Tănase“. Publicul tânăr a fost 
atras și în calitate de spectator, participarea liceenilor implicați în reprezentațiile teatrale a  
determinat prezența unui număr mare de spectatori apropiați ca vârstă, proveniți din: cercul de 
prieteni și familie. Acest fapt a avut drept consecință fidelizarea publicului. 
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Atelierele de dans popular organizate în cadrul Festivalului “Hora din străbuni“, la care au 
participat membrii ansamblurilor invitate și desfășurarea în spații neconvenționale (Centrul Civic, 
Parcul Copou) a determinat o stare de emulație în rândul tinerilor din Vaslui. 

Pentru continuitatea proiectului de promovare a tinerilor prin intermediul actei actorului a 
fost organizat atelierul “Scrie despre tine” (2 ateliere/an) și festivalul “Zilele Teatrului Tânăr” (în 
anii 2015 și 2017). 

Instituția a inițiat un curs de dans popular pentru elevii de liceu în cadrul proiectului “Hora 
Vasluiului”, care urmărește însușirea noțiunilor de coregrafie/folclor, cunoașterea zonelor 
folclorice ale României și realizarea unor suite de dansuri prezentate în cadrul unor evenimente 
ale Centrului, festivalului, concursuri județene, naționale și internaționale. Sunt organizate două 
preselecții: la începerea anului școlar (lunile: septembrie-octombrie) și la începutul anului 
calendaristic (ianuarie-februarie).  

- 3-11 ani (copii): 
Pentru atragerea acestor categorii de beneficiari, în perioada 2013-2018 am vizat 

următoarele direcții de abordare: 
- Târg de primăvară. Organizarea unor ateliere de confecţionat mărţişoare pentru preşcolari și 
școlari în vederea dezvoltării motricității și a deprinderii noțiunii de meșteșug popular. Sunt 
invitate să participe școlile generale și grădinițele din județul Vaslui.  
- Ouă încendeiate. Icoane. Expoziție-atelier-vânzare. Sunt organizate ateliere de încondeiere a 
ouălor şi icoanelor pe sticlă pentru elevii din ciclul gimnazial și are ca obiectiv fixarea unor 
coordonate tehnice și stilistice în ceea ce privește artele plastic în general și arta tradițională în 
special.  
- Târg de jucării. Dezvoltarea spiritului anteprenorial și a empatiei față de semeni. Sunt vândute, 
schimbate și donate jucării între copiii din județul Vaslui. Pentru creșterea atractivității sunt 
organizate cu aceeași ocazie spectacole interactive susținute de actori profesioniști. Jucăriile 
donate ajung în comunitățile sărace din județ. 
- Atelier de confecționare a păpușilor. Adresat cadrelor didactice pentru învățământul școlar și 
preșcolar, atelierul a urmărit diversificarea activităților, deprinderea abilităților prin intermediul 
jocului la copii. 
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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 
CJCPCT Vaslui a reuşit ca prin diversificarea ofertei culturale, prin lărgirea sferei de 

adresabilitate şi oferirea de servicii de înaltă calitate să se evidenţieze în peisajul operatorilor 
culturali naţionali. Creşterea vizibilităţii instituţiei s-a datorat în mare parte şi organizării 
festivalurilor “Hora din străbuni” (în anii 2013, 2015 și 2017) și “Constantin Tănase” (în anii 2014 și 
2016). 

De menţionat faptul, că CJCPCT Vaslui a beneficiat în perioada 2013-2018 de un sprijin 
financiar consistent, fapt ce a contribuit la îmbogăţirea agendei culturale a instituţiei, lucru ce 
confirmă datele rezultate din diagnoza sectorului cultural românesc, conform căreia “cel mai 
considerabil aport financiar pentru cultură provine de la consiliile judeţene şi consiliile locale 
(primării) din oraşele mici şi mijlocii”. 

Continuând radiografia printr-o abordare dinamică a activităţilor culturale realizate 
constatăm că cele mai ridicate scoruri, conform indicatorului de frecventare a sălilor de spectacol, 
au fost înregistrate la evenimentele: Festivalul folcloric internaţional “Hora din străbuni, urmat 
îndeaproape de Festivalul internaţional de umor “Constantin Tănase”. Aceste date obţinute redau 
cel mai fidel gradul de atracţie al spectatorilor vasluieni pentru folclor şi artele teatrale (pe baza  
afluxului de spectatori înregistrat). S-a reuşit totodată, pe baza acestor date, şi identificarea unei 
categorii de consumatori exigenţi, ceea ce ne poate situa în rândul instituţiilor de spectacole de 
rang înalt. La înregistrarea acestor rezultate o mare contribuţie a avut-o şi resursa umană implicată 
în organizarea acestor evenimente din partea a două echipe. Colaborarea instituţională dintre 
Consiliul Judeţean Vaslui, CJCPCT Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui şi-a atins scopul propus, de 
regenerare urbană prin asigurarea infrastructurii pentru artişti şi organizaţiile culturale, a 
valorificării evenimentelor artistice în vederea creşterii vizibilităţii actului artistic, dar şi creşterii 
gradului de acces a publicului la serviciile culturale.  

Politica culturală a instituţiei vizează manifestarea creativităţii urbane prin oferirea de 
produse noi: ateliere de teatru, ateliere de dans popular, ateliere de meşteşuguri populare 
(încondeierea ouălor, pictură de sticlă - icoane, olărit, cusături, mărţişoare etc), ateliere de 
fotografie. Prin intermediul acestor evenimente s-a reuşit captarea interesului tinerilor pentru 
actul cultural oferit şi identificarea cererii de evenimente adresate tinerilor, reuşindu-se crearea 
unei pepiniere de artişti la nivel local ce vor implicaţi ca parte activăla evenimentele organizate de 
Centru. 

CJCPCT Vaslui a urmărit de-a lungul perioadei raportate modul de manifestare a dimensiunii 
economice a culturii sub forma industriilor culturale/creative. Pe dimensiunea culturii populare, 
prin intermediul târgurilor adresate meşterilor populari am operat cu conceptul de “economie 
creativă”, în sensul de economie generatoare de bunăstare şi profit. Colaborarea neîntreruptă încă 
de la primele ediţii cu meşteri valoroşi din toată ţara (înscrişi în asociaţii), nivelul ridicat al 
vânzărilor, diversificarea gamei de produse oferite de la an la an, precum şi interesul crescut al tot 
mai multor meşteri de a fi prezenţi în cadrul târgurilor, relevă faptul că arta populară poate fi 
generatoare de creştere economică. Scopul acestei diagnoze a fosta cela de a identifica impactul 
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industriilor culturale la nivel economic, social şi educational şi de a oferi o bază pentru creşterea 
calităţii ofertei culturale deopotrivă pentru publicul elitist şi de masă. 

Acțiunile culturale organizate de instituție sau cele la care a participat în calitate de partener  
pe parcursul perioadei raportate au răspuns Strategiei Sectoriale în Domeniul Culturii, elaborate 
de Ministerul Culturii, astfel: 
- protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național, precum și a patrimoniului imaterial - au 
fost realizate prin toate proiectele culturale și editoriale derulate. 
- promovarea moștenirii și diversității culturale, conservarea identităților culturale, atât la nivel 
național, cât și în cadrul comunităților locale - au fost realizate prin:  

 cursurile de dans popular pentru elevii de liceu în vederea asigurării sustenabilității 
proiectului “Hora Vasluiului”; 

 punerea în scenă de către Ansamblul “Hora Vasluiului” a noi suite de dansuri populare 
aparținând principalelor zone etnofolcorice (Moldova, Bihor, Maramureș, Someș);  

 repertoriul divers al Grupului folcloric “Mugurel”; 
 cursurile de dans popular organizate pentru directorii de așezăminte cultural, în vederea 

oferirii noțiunilor de bază cu privire la autenticitatea si specificul coregrafic  al comunelor 
pe care le coordonează și sprijinirii lor în demersul înfințării de ansambluri de dansuri la 
nivel local; 

 organizarea de târguri de meșteri populari; 
 organizarea festivalului internațional “Hora din străbuni” prin intermediul căruia s-a reușit 

punerea în valoare și promovarea potențialului folcloric și coregrafic la nivel internațional. 
- creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură - a fost realizată prin oferirea 
de spectacole, festivaluri în aer liber precum și expoziții, concursuri, concerte în spații 
neconvenționale la care publicul a avut acces gratuit. 
- promovarea valorilor culturii române, personalități vasluiene (Dimitrie Cantemir, Alexandru Ioan 
Cuza, Elena Cuza, Gheorghe Cucu, Constantin Tănase, Ștefan Ciubotărașu, Alexandru Vlahuță, 
Virgil Caraivan, Constantin Prezan, Stroe Beloescu ș.a.) – a fost promovată prin manifestări 
culturale locale și omagieri în comunele Dimitrie Cantemir, Alexandru Vlahuță, Puiești, Șuletea, 
Dumești, Lipovăț, Solești, Hoceni, Grivița ș.a. 
- dezvoltarea unor politici comune între cultură și educație, atât în ceea ce privește educarea 
publicului tânăr pentru consumul cultural cât și a dezvoltării abilităților creative, s-au realizat prin 
intermediul atelierelor de arta actorului, poezie (sub coordonarea unor actori, profesori 
universitari din cadrul Universitatii de Arte George Enescu din Iași); încondeiere de ouă, pictură pe 
sticlă, confecționare de mărțișoare (ateliere desfășurate sub coordonarea meșterilor populari); 
concursuri de muzică (având în juriu profesori și specialiști în domeniul muzical). 
- de asemenea, prin intermediul revistei “Est“, publicație aparținând Centrului, dar și a proiectului 
de promovare prin fotografie a județului, “Satul vasluian – tradiție și actualitate“ (cu expozițiile 
rezultate din acesta) - tradiţiile, obiceiurile și meşteşugurile specifice judeţului au beneficiat de o 
nouă formă de promovare la  nivel local și național. 

 
2. Orientarea activității profesionale către beneficiari 
O preocupare constantă a instituției pentru perioada raportată a fost aceea de a asigura o 

agendă culturală în care orice beneficiar să se regăsească, în acord cu vârsta și pretențiile sale 
culturale. Din dorința de a îmbogăți oferta culturală în plan științific, au fost editate, de Lucian-
Valeriu Lefter, culegeri de etnografie și folclor, provenite din Arhiva de Folclor “Vasile Adăscăliței”. 
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Astfel, volumul Soare, soare, frățioare include o culegere de folclor și imagini privitoare la datinile 
și obiceiurile de Anul Nou din județul Vaslui. De asemenea, editarea volumului Teatrul popular de 
Anul Nou din Moldova, de Vasile Adăscăliței, care include și un CD cu selecții din fonoteca Arhivei 
de Folclor “Vasile Adăscăliței”, cuprinde material folcloric din județul Vaslui înregistrat în urmă cu 
patru decenii. Un alt CD, imprimat la sfârșitul anului 2017, Măi soldate roșior, cu selecții din 
fonoteca amintită, privitoare la folclorul Primului Război Mondial, vine în întâmpinarea celebrării 
Centenarului Marii Uniri. Acestea sunt rezultatele unui proiect al Centrului, desfășurat în anii 2014-
2016, de digitizare a benzilor de magnetofon cu înregistrări folclorice din arhiva menționată,  
reprezentând produse editoriale electronice care acopere un gol pe piața editorială din acest 
domeniu, venind în întâmpinarea solicitărilor beneficiarilor. 

Pe segmentul artistic au fost puse în scenă patru producții teatrale pe baza unor scenarii 
scrise de liceenii prezenți la workshop-ul de dramaturgie, coordonat de actorul Sorin Poamă și 
scriitoarea Vera Ion, astfel: Scrie despre tine (2014, prezentat în cadrul festivalului de umor “C. 
Tănase”, ediția a XXIII-a), Medicină, Drept, IT. După 18(2015, prezentat în cadrul festivalului “Zilele 
teatrului tânăr”, ediția I), Cum trebuie să fie o domnișoară (2016, prezentat în cadrul festivalului de 
umor “C. Tănase”, ediția a XXIV-a) și Încerc și tot în cerc (2017, prezentat în cadrul festivalului 
“Zilele teatrului tânăr”, ediția a II-a). De asemenea, în cadrul festivalului de umor “C. Tănase”, 
ediția a XXIII-a, a fost prezentat spectacolul Țara lui Gufi, de Matei Vișniec (2014, în regia lui Radu 
Ghilaș, actor al Teatrului Național din Iași), la care au participat aceiași actori liceeni, în piesa 
Macabril. 

Un grup din ce în ce mai semnificativ numeric, identificat ca urmare a studiilor aplicate pe 
promovarea online este cel al fotografilor amatori. Am identificat nevoia acestora de obținere a 
informațiilor în domeniul fotografiei, oferindu-le soluția unor ateliere susținute de fotografi 
experimentați. Efectele acestor cursuri sunt: o mai bună cunoaștere a caracteristicilor tehnice și 
artistice în domeniul fotografiei, respectiv o multiplicare a canalelor de promovare pentru 
instituția noastră. 

În vederea orientării activităţilor instituţiei către beneficiari s-a procedat la 
sondarea/chestionarea beneficiarilor de servicii culturalela finele fiecărui eveniment din 
programul Centrului. În urma centralizării datelor s-au constatat următoarele: 
- cele mai cunoscute şi apreciate evenimente organizate de CJCPCT Vaslui, în perioada 2013-
2017, în ordinea nominalizării publicului sunt: Festivalul folcloric internațional “Hora din străbuni, 
Festivalul umorului “Constantin Tănase”, Festivalul Datinilor și obiceiurilor de iarnă, Târgul 
meșterilor populari, Festivalul Fanfarelor, urmate de Târgul de primăvară, Ouă încondeiate. 
Icoane, Unirea Principatelor Române și 1 Decembrie – Ziua Națională a României.  
- toţi respondenţii evaluează drept foarte bună iniţiativa implicării active a elevilor în 
învăţarea meşteşugurilor populare prin intermediul atelierelor, considerând-o drept o premisă a 
conservării pe viitor a tradiţiilor, manifestându-şi interesul pentru participarea copiilor/nepoţilor la 
workshop-uri desfăşurate pe perioada vacanţei de vară. În urma ierarhizării opţiunilor, pe primele 
locuri s-au clasat următoarele ateliere: încondeiere de ouă, pictură pe sticlă, olărit, împletituri de 
sfoară, cusături, împâslirea lânii. 
- la capitolul propuneri, respondenţii au bifat: ateliere de teatru pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 8-10 ani, sculptură în lemn, confecţionare a măştilor de Anul Nou, ateliere de 
creaţie. 
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- în ceea ce priveşte modalitatea prin care s-ar putea realiza educaţia culturală a tinerilor, 
persoanele intervievate au punctat necesitatea cooperării CJCPCT Vaslui cu instituţiile de 
învăţământ în vederea oferirii de activităţi practice, în concordanţă cu obiectivul instituţiei şi 
sprijinirea elevilor în vederea regăsirea reperelor de identitate naţională. 
- pe primele poziţii, între elementele care contribuie în mod hotărâtor la reuşita 
evenimentului şi atragerea unui număr mare de vizitatori/cumpărători, publicul a plasat: 
promovarea evenimentelor prin intermediul: rețelelor de socializare (Facebook, Twitter, Instagram 
etc.) – 45% mass-mediei şi flayerelor - 25% dintre respondenţi; mediatizarea în şcoli a atelierelor – 
15%, locaţia – 10%; programul artistic oferit 5%. 
- între evenimentele la care şi-ar dori să participe, persoanele intervievate au bifat în 
ordinea importanţei: dezvoltare personală prin joc de rol, ateliere de mișcare scenică, ateliere de 
fotografie, meşteșuguri (olărit, încondeiate ouă, pictură naivă, icoane pe sticlă, sculptură în lemn, 
confecționare măști și costume pentru obiceiuri de iarnă.  
- toţi cei intervievaţi au participat, în calitate de spectator la cel puțin unul dintre 
spectacolele din cadrul Festivalului de umor “Constantin Tănase”, pe care îl definesc folosind 
SUPERLATIVUL ABSOLUT (extraordinar, superb, minunat etc.). 
- legat de frecvența cu care şi-ar dori să meargă la teatru: 75% și-ar dori să vadă mai des o 
piesă de teatru (cel puţin o dată pe lună/săptămână dacă ar fi posibil); în timp ce 25% dintre 
respondenți și-ar dori ocazional acest lucru. Ambele categorii ar aloca un procent din bugetul 
familiei pentru un abonament/bilet la festivalul de umor. 

 
3. Analiza principalelor direcții de acțiune întreprinse 
Instituţia îşi desfăşoară activitatea pe baza Programului minimal anual supus aprobării 
ordonatorului principal de credite, preşedintele Consiliului Judeţean. Centrul a organizat, 
conform Programului minimal, proiecte după cum urmează : 

Anul raportat Proiecte mari 
peste 10.000 lei 

Proiecte medii 
3001-10.000 lei 

Proiecte mici 
0-3000 lei 

Total proiecte 

2013 5 6 20 31 
2014 7 6 18 31 
2015 10 14 29 53 
2016 6 19 42 67 
2017 7 23 40 70 
 
Structura acestor evenimente presupune, în primul rând, promovarea meşterilor şi 

meşteşugurilor tradiţionale, organizându-se cel puţin trei târguri cu acest profil. Conservarea 
elementelor cu specific etnografic şi folcloric, muzical, literar, coregrafic, dramatic etc. se află în 
prim-planul obiectivelor asumate de instituţie. De asemenea, stimularea creaţiei contemporane, 
respectiv coordonarea activităţii aşezămintelor culturale, completează tabloul preocupărilor 
personalului de specialitate din cadrul Centrului. 

În cadrul acestui proiect strategic, la nivelul judeţului s-au desfășurat evenimente precum: 
- spectacole folclorice cu cântece şi dansuri populare; 
- concerte de muzică clasică în aer liber sau spații neconvenționale; 
- parade cu specific tradițional (dansuri, vălărete, fanfare); 
- zilele culturale ale comunelor din județul Vaslui și a orașului Vaslui; 
- valorificarea colecţiilor particulare aflate într-o anumită localitate în muzee ale satului; 
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- șezători; 
- simpozioane, dezbateri pe teme culturale; 
- recitaluri de poezie; 
- reprezentanții cu muzică de fanfară; 
Au fost atinse obiectivele propuse: 
- revitalizarea vieţii culturale din toate localităţile judeţului; 
- cultivarea gustului publicului pentru cultura tradiţională autentică; 
- spectacole de muzică populară; 
- divertisment cultural; 
- îmbogățirea fondului de carte al bibliotecilor din judeţ, prin donaţii de lucrări editate de 

Centru; 
- atragerea publicului spre alte forme de cultură (concerte de muzică clasică, fanfară, 

spectacole de teatru, expoziții, lansări de carte/monografii) etc.; 
- atragerea copiilor către diferite forme de cultură (pictură pe sticlă, încondeierea ouălor, 

confecționare de mărțișoare, cântat la diferite instrumente muzicale, dans popular, literatură, 
teatru) etc.; 

- atragerea unui public foarte larg la evenimente: localnici, locuitori din comunele limitrofe, 
indiferent de vârstă, etnie, condiţie socială etc.; 

- “îmbrăcarea” satelor în haine de sărbătoare; 
- expoziţii cu vânzare de produse tradiţionale; 
- încurajarea producătorilor particulari; 
Ansamblul de dansuri populare “Hora Vasluiului” și grupul folcloric “Mugurel” au susţinut 

spectacole folclorice la majoritarea evenimentelor în care Centrul a avut calitatea de organizator,  
spectacole la care au participat aproximativ 500 de spectatori. 

Pentru perioada de management raportată s-au avut în vedere următoarele direcții de 
activitate: 

- conservarea, cercetarea, protejarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale și a 
patrimoniului cultural material și imaterial al judeţului Vaslui; 

- evenimentele inițiate și organizate de instituție și cuprinse în programele minimale anuale 
au la bază principiul diversității culturale, fiind create în beneficiul tuturor cetățenilor, indiferent 
de vârstă, de categorie socio-profesională, etnie etc.; 

- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare acetățenilor la viața culturală; 

- consolidarea relațiilor de bună colaborare cu alte instituții de cultură și factori implicați în  
promovarea culturii; 

- colaborarea cu cei mai importanți artiști, creatori, cu cele mai bune ansambluri; 
- îmbunătățirea strategiei de atragere de fonduri extrabugetare. 
 

- Participarea grupurilor tradiţionale la festivaluri şi alte evenimente organizate lanivel judeţean 
național, internațional. Instituția a susținut financiar: 
 

2013 
Dănuţ Ailincă la Festivalului internaţional de satiră şi umor sătesc „Gura satului”, Macea, Arad, 
august 2013 
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Ans. Hora Vasluiului la Zilele Culturale ale Hușului- 13 octombrie 
2014 

Hurjui Constantin- Festivalul ”Luță Ioviță”- Caraș Severin, august 
Moldoveanu Bianca- Festivalul ”Luță Ioviță”- Caraș Severin, august 
Ailincăi Dănut- Festivalul ”Mărul de Aur”- Bistrița Năsăud, aprilie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Mărul de Aur”- Bistrița Năsăud, aprilie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Eterna Epigramă”- Cluj Napoca, iulie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Umor...la Gura Humorului”- Gura Humorului, iulie 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul ”Nestia”, Bulgaria, iulie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”Jocuri din bătrâni”, Târgu Mureș, august 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul ”Jocuri din bătrâni”, Sătara Galbenă, Hâncești, august 
Ansamblul ”Trandafir de la Moldova”, Festivalul Național de Folclor „Cânt și joc pe plai străbun”, 
octombrie 
Raluca Radu- Festivalul ”Pană de păun”, Bistrița Năsăud, noiembrie 
 

2015 
Raluca Radu- Festivalul Național de Folclor ”Pe deal la Teleormănel”, Giurgiu, iulie 
Ion Toderașcu- Festivalul ”Alb-Umor”, Alba Iulia, mai 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul Internațional de Folclor ”Peștișorul der Aur”, Tulcea, 
august 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul Internațional de Folclor ”Roza bulgară”, Primorsko, Bulgaria, 
august 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Zilele Hușilor, Huși, octombrie 
Dănuț Ailincăi- Festival-concurs de satiră și umor ”Otopeniul vesel”, Otopeni, octombrie 
Ion Toderașcu- Festivalul Național de Umor ”Traian Dimitrescu”, Craiova, iulie 
Festivalul ”Datini de iarnă”, Roznov, Neamț- Ansamblul folcloric ”Todireșteanca”, decembrie 
 

2016 
Grup folcloric ”Mugurel” - Festivalul "Florile Ceahlăului", Piatra Neamț, martie 
Dan Ailincăi - Festivalul de umor ”Lume, lume hai la glume”, Ungheni, aprilie 
Dan Ailincăi- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa, iunie 
Andrei Filibiu- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa, iunie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Eterna Epigramă”- Cluj Napoca, iulie 
Ansamblul ”Codrenii” – Festivalul ”Florile Oltului”, Avrig, iulie 
Ansamblul ”Soleștenii”- Festivalul ”Jocul din bătrâni”, Tg Mureș,  septembrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului” –Târgul Bucureștiului, București, octombrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Zilele culturale ale Hușului, Huși, octombrie 
Constantin Lernicu – Festivalul ”George Hazgan”, Botoșani, noiembrie 
Ion Toderașcu- Festivalul de epigrame ”Donici cuib de-nțelepciune”, Chișinău decembrie 
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2017 

Ioan Toderașcu- Festivalului Internaţional de Poezie şi Epigrame "Romeo şi Julieta la Mizil", Mizil, 
februarie  
Ansamblul ”Răzeșii”, Pogonești- Festivalul ”Pe un picior de plai”Soroca, mai 
Grup Mugurelul- Festivalul ”Steluțele marine”, Odessa, Ucraina, iulie 
Ansamblul ”Obârșii negreștene”- Festivalul ”Florile Oltului”, Avrig, iulie 
Ansamblul ”Răzeșii”- Zilele culturale ale localității Eșelnița, Caraș Severin, august 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”Ana Lugojana”, Lugoj, august 
Ansamblul Hora Vasluiului- Zilele culturale ale Hușului, Huși, octombrie 
Grupul ”Răzeșii”, Pogonești- Festivalul ”Datini și obiceiuri de iarnă”, Iași, decembrie 
Fanfara Băcești- Festivalul național al fanfarelor țărănești, Calafindești, Suceava, noiembrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”O, ce veste minunată”, Târgu Mureș, decembrie 
Ansamblul ”Trandafir de la Moldova”- Festivalul ”O, ce veste minunată”, Târgu Mureș, decembrie 

 
a. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor, la sediul instituţiei: 
 

2013 
Editarea revistei instituției, Est, nr. 9, iulie și nr. 10, decembrie 2013 
Dan Ravaru, Ștefan al II-lea și Vasluiul, capitală a Moldovei 
Dan Ravaru, Ştefan cel Mare şi Vasluiul 
 

2014 
Editarea revistei instituției, Est, nr. 11, iulie și nr. 12, decembrie 2014 
Vasile Adăscăliței, Soare, soare, frăţioare! Restituiri etnografice, ed. Lucian-Valeriu Lefter 
Paul Zahariuc, Lucian-Valeriu Lefter, Vaslui, I. De la târg la oraş 
Dan Ravaru, Călători străini despre județul Vaslui 
Dan Ravaru, Memorial umoristic 
Digitizarea benzilor de magnetofon din Arhiva de folclor “V. Adăscăliței”. Înregistrări de folclor 
din județul Vaslui din anii 1965-1975 
 

2015 
Editarea revistei instituției, Est, nr. 13, decembrie 2015 
Vasile Adăscăliței, Teatrul popular de Anul Nou în Moldova, ed. Lucian-Valeriu Lefter 
Dan Ravaru, Daniela Adam, Aspecte ale vălăretului din județul Vaslui 
Dan Ravaru, Daniela Adam, Portul popular vasluian. Istorie și actualitate 
Dumitru Andrei, Dan Ravaru, Jocuri de ieri pentru copiii de azi 
Digitizarea benzilor de magnetofon din Arhiva de folclor “V. Adăscăliței”. Înregistrări de folclor 
din județul Vaslui din anii 1965-1975 
 

2016 
Editarea revistei instituției, Est, nr. 14, iulie și nr. 15, decembrie 2016 
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Dumitru Andrei, Dan Ravaru, Jocuri de ieri pentru copiii de azi, ed. a II-a 
Dan Ravaru, La Sântă Mărie Mare/ S-a stârnit mobilizare. 100 de ani de la intrarea României în 
Primul Război Mondial 
Dan Ravaru, Urcă trenul spre Ardeal/ Încărcat cu militari. 100 de ani de la intrarea României în 
Primul Război Mondial 
Dan Ravaru, Aspecte ale artei populare din județul Vaslui 
Dan Ravaru, Umor și spirit critic la cronicarii moldoveni 
Digitizarea benzilor de magnetofon din Arhiva de folclor “V. Adăscăliței”. Înregistrări de folclor 
din județul Vaslui din anii 1965-1975 
 

2017 
Editarea revistei instituției, Est, nr. 17, decembrie 2017 
Dan Ravaru, Pe-aici nu se trece/ Așa-i al nost` consemn. Centenarul Marii Uniri 
N. A. Caranfil, Cântece de pe Valea Prutului, ed. Costin Clit și Lucian-Valeriu Lefter 
Măi soldate roșior (catalog cu CD). Fonoteca arhivei de folclor “V. Adăsăcăliței”, Vol. 1, Cântece 
de cătănie, ed. Lucian-Valeriu Lefter 
Noi cu drag vă cântăm. Grupul folcloric “Mugurel” (CD cu melodii de muzică populară), ed. 
Maria Cornea 
Catalog de artă naivă Paula Iacob 

 
b. Proiecte proprii realizate în cadrul programelor, în afara instituţiei: 
 

2013 
Curs de dans popular moldovenesc adresat elevilor de liceu (ianuarie-decembrie). 
Târg de primăvară, ed. a V-a, 23-24 februarie. 
Ouă încondeiate. Icoane, ed. a X-a, 27-28 aprilie. 
Atelier de dans popular pentru directorii de camine culturale, 24-28 iunie. 
Târgul meșterilor populari,ed. a XI-a, 6-8 septembrie. 
Festivalul folcloric internaţional “Hora din străbuni”, ed. a III-a, 19-22 septembrie. 
Festivalul fanfarelor, ed. a IX-a, Zorleni, 6 octombrie. 
Festivalul-concurs “Fluieraş vasluian”, ed. a XIV-a, Muntenii de Sus, 10 noiembrie. 
Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă”, ed. a XXXII-a, 22 decembrie. 
Atelier de poezie cu cenaclurile “Ion Iancu Lefter” și “Poesis Moldaviae”, Ivești, 24 noiembrie. 
“Izvoare limpezi” -  realizarea fișelor culturale pentru zonele: Valea Stemnicului  şi Valea 

Racovei (octombrie-noiembrie). 
 

2014 
Curs de dans popular moldovenesc adresat elevilor de liceu (februarie-decembrie) 
Ziua Culturii Române. Eminescu: Concurs-recital de poezie şi eseu, ed. I, 15 ianuarie. 
Târg de primăvară, ediția a VI-a, 28 februarie-1 martie. 
Ouă încondeiate. Icoane, ed. a XI-a, 12-13 aprilie. 
Târg de jucării, ed. I, 1 iunie. 
Festivalul Fanfarelor, ed. a X-a, Lipovăț, 8 iunie. 
Atelier de confecţionat măşti și de dans popular pentru directorii de cămine culturale – 

Pădureni, 6-29 iunie. 
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Atelier “Arta actorului – De la improvizaţie la spectacol”, 7-11 iulie. 
Târgul meșterilor populari, ed. a XII-a, 5-7 septembrie. 
Festivalul internațional al umorului „Constantin Tănase”, ed. a XXIII-a, 5-12 octombrie. 
Festivalul-concurs “Muguri de tezaur”, ed. a III-a, Ivești, 26 octombrie. 
Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă”, ed. XXXIII-a, 21 decembrie. 
Spectacol de colinde “Domn’ dom’ să-nălțăm”, Băcești, 26 decembrie. 
“Izvoare limpezi” - realizarea fișelor culturale ale comunelor pentru zona Valea Tutovei 

(ianuarie-decembrie) 
 

2015 
Curs de dans popular moldovenesc adresat elevilor de liceu (ianuarie-decembrie). 
Ziua Culturii Române – Eminescu: Concurs-recital de poezie şi eseu, 14-15 ianuarie. 
Târg de primăvară, ed. a XIII-a, 28 februarie-1 martie. 
Ouă încondeiate. Icoane, ediţia a XII-a, 4-5 aprilie. 
Târg de jucării, ed. a II-a, 1 iunie. 
Atelier de teatru “Scrie despre tine”, sesiunea I, 22-28 iunie. 
Nicolae Viziteu la 70 de ani, vernisaj de caricatură, 21 august. 
Atelier de teatru “Scrie despre tine”, sesiunea a II-a, septembrie. 
Atelier de teatru “Scrie despre tine”. Zilele Teatrului Tânăr la Vaslui, 17-20 octombrie. 
Festivalul internațional de folclor “Hora din străbuni”, ediția a IV-a, 31 iulie-4 august. 
Târgul meşterilor populari, ed. a XIII-a, 4-6 septembrie. 
Atelier de realizare a păpușii, sculptură în lemn și icoane pe sticlă, adresat cadrelor didactice din 

învățământul preșcolar și școlar, 10-24 octombrie. 
Festivalul-concurs “Fluieraș vasluian”, ed. a XV-a, Miclești, 8 noiembrie. 
Festivalul Fanfarelor, ed. a XI-a, Vaslui, 30 noiembrie. 
Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă”, ed. a XXXIV-a, 20 decembrie. 
Spectacol de colinde “Domn’ dom’ să-nălțăm”, Huși, 27 decembrie. 
“Izvoare limpezi” - Realizarea fișelor culturale ale comunelor pentru zonele Valea Bârladului și 

Valea Vasluiului (ianuarie-decembrie). 
 

2016 
Curs de dans popular moldovenesc adresat elevilor de liceu (ianuarie-decembrie)  
Ziua Culturii Române – Eminescu: Concurs-recital de poezie şi eseu, 14-15 ianuarie. 
Târg de primăvară, ed. a XIV-a, 26-28 februarie. 
Ouă încondeiate. Icoane, ediţia a XIII-a, 23-24 aprilie. 
Târg de jucării, ed. a III-a, 1 iunie 
Festivalul-concurs “Muguri de tezaur”, ed. a IV-a, Zăpodeni, 19 iunie. 
Târgul meșterilor populari, ed. a XIV-a, 2-4 septembrie. 
Festivalul internațional al umorului “Constantin Tănase”, ed. a XXIV-a, 2-9 octombrie. 
Festivalul Fanfarelor, ed. a XII-a, Vaslui, 30 octombrie. 
Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă”, ed. a XXXV-a, 18 decembrie. 
Atelier de teatru “Scrie despre tine”. Zilele Teatrului Tânăr la Vaslui, 2-9 octombrie.  
“Izvoare limpezi” - realizarea fișelor culturale ale comunelor pentru zonele Valea Elanului și 

Valea Prutului (ianuarie-decembrie). 
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2017 
Curs de dans popular moldovenesc adresat elevilor de liceu (ianuarie-decembrie)  
Ziua Culturii Române – Eminescu: Concurs-recital de poezie şi eseu, 20 și 30 ianuarie. 
Târg de primăvară, ed. a XV-a, 26-28 februarie. 
Ouă încondeiate. Icoane, ediţia a XIV-a, 23-24 aprilie. 
Târg de jucării, ed. a IV-a, 1 iunie. 
Festivalul internațional de folclor “Hora din străbuni”, ediția a V-a, 2-6 august. 
Târgul meșterilor populari, ed. a XV-a, 8-10 septembrie. 
Festivalul Fanfarelor, ed. a XIII-a, Pădureni, 24 septembrie. 
Festivalul-concurs “Fluieraș vasluian”, ed. a XVI-a, Muntenii de Sus, 8 noiembrie. 
Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă”, ed. a XXXVI-a, 17 decembrie. 
“Satul vasluian – tradiție și actualitate”, continuare a proiectului “Izvoare limpezi”; cercetare de 

teren prin intermediul a nouă ateliere de fotografie, în 25 de comune, în cursul anului 2017. 
 

c.Proiecte realizate în parteneriat: 
 

2013 
Spectacol omagial „Unirea Principatelor Române”, Vaslui, 24 ianuarie. 
Spectacol omagial „Unirea, Naţiunea a făcut-o!”, Soleşti, 24 ianuarie. 
Ziua internaţională a Femeii – spectacol folcloric, Vaslui, 8 martie. 
Cântec drag din plai străbun, 13 aprilie. 
Spectacol omagial “Cavalerii creştinătăţii”, Băcăoani, 30 iunie. 
Festivalul de muzică corală „Gheorghe Cucu”, Puiești, 21 iulie. 
Zilele Municipiului Vaslui, 16-19 august. 
Festivalul “Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”, Negrești, 12 octombrie. 
Zilele Huşilor, Husi, 26 octombrie. 
Concursul național “Muzart”, Vaslui, 9 noiembrie. 
Concurs de monolog și duete, Lipovăț, 17 noiembrie. 
Ziua Națională a României, Vaslui, 1 decembrie. 
Ioan Baban, Ecoul numelor proprii, vol I. 
Radu Bobică, Rădăcini 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, 12 numere/an 
 

2014 
Simpozion “Eminescu prin mileniul III”, Văleni, 19 ianuarie. 
Spectacol omagial „Unirea Principatelor Române”, Vaslui, 24 ianuarie. 
Cântec drag din plai străbun, Vaslui, 4 aprilie. 
Ziua internaţională a rromilor, Vaslui, 8 aprilie. 
Spectacol omagial “Cavalerii creştinătăţii”, Băcăoani, 2 iulie. 
Festivalul de muzică corală „Gheorghe Cucu”, Puiești, iulie. 
Festivalul “Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”, Negrești, 18-19 octombrie. 
Simpozion “Dimitrie Cantemir”, Dimitrie Cantemir, 26 octombrie. 
Simpozion “Alexandru Vlahuță”, Alexandru Vlahuță, 24 noiembrie. 
Ioan Mâcnea, Poem în zăpadă. 
Ioan Iancu Lefter, Învierea a doua 
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Gh. Clapa, Un veac într-un vis 
Constantin Focșa, Imaginea evreilor din Vasluiul interbelic în memoria colectivă 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, 12 numere/an 
Sprijinirea apariției revistei Ecouri Literare, nr. 12, martie și nr. 13, septembrie 2014 
 

2015 
Spectacol omagial „Unirea Principatelor Române”, Vaslui, 24 ianuarie. 
Concurs de literatură şi arte plastic „Cu Eminescu prin mileniul III”, Văleni, 18 ianuarie. 
Spectacol omagial Nicolae Balan –  80 de ani, Vaslui, 8 februarie. 
Concert de Buna Vestire, Vaslui, 25 martie. 
Olimpiada naţională corală, Vaslui, 28 martie. 
Concurs de cultură generală Cel mai bun câştigă, Vaslui, 7 mai. 
Comemorarea poetului Ion Iancu Lefter, Vaslui, 27 februarie. 
Tabără de creaţie „Flori de mai”, Valea Siliştei, Solești, 30-31 mai. 
Cântec drag din plai străbuni, Vaslui, 17 aprilie. 
Concert omagial Silvia Ene - 35 de ani de activitate, Ivăneşti, 31 mai. 
Spectacol omagial “Cavalerii Creștinătății”, Băcăoani, 2 iulie. 
Omagiere Ștefan cel Mare. Noaptea Europeană a Muzicii Clasice, Vaslui, 2 iulie. 
Festivalul Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură, Negreşti, 1-2 august. 
Ziua comunei Laza, 15 august. 
Ziua comunei Pungești, 29 august.  
Festivalul de muzică corală „Gheorghe Cucu”, Puieşti, 20 septembrie. 
Ziua satului Moara Domnească, 8 noiembrie. 
Concursul național “Muzart”, Vaslui, 14 noiembrie. 
Ziua Națională a României, Vaslui, 1 decembrie. 
Ion Iancu Lefter, Poezii de sertar. 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, 12 numere/an. 
Sprijinirea apariției revistei Ecouri Literare, nr. 14, septembrie 2015. 
Sprijinirea apariției revistei Vutcani, 2 numere, martie și septembrie 2015. 
 

2016 
Spectacol omagial „Unirea Principatelor Române”,Vaslui, 24 ianuarie. 
Festivalul muzicii păstorești, Vaslui, 5 martie. 
Șezătoare la muzeul etnografic din Satu Nou, Solești, 5 martie. 
Cântec drag din plai străbuni,Vaslui, 17 aprilie. 
Tabără de creaţie “Flori de mai”, Valea Siliştei, Solești, 28-29 mai . 
Spectoacol omagial “Cavalerii creştinătăţii”, Băcăoani, 3 iulie. 
Festivalul de muzică corală “Gheorghe Cucu”, Puieşti, 25 septembrie. 
Sărbătoarea teiului, iulie, Epureni, 3 iulie 
Sărbătoarea comunei Arsura, 6 august. 
Festivalul “Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”, Negreşti, 6-7 august. 
Simpozionul “Dimitrie Cantemir”, Dimitrie Cantemir, 27 octombrie. 
Ziua Națională a României, Vaslui, 1 decembrie. 
Teodor Pracsiu, Spiritul și Oglinda. 
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Petruș Andrei, Fabule, satire și parodii. 
Miluță Moga, Mihai Cornea la 70 de ani. 
Costin Clit, Comuna Dimitrie Cantemir. Studiu monografic, vol. I 
Ana Maria Gavril, Printe anotimpuri mai calde, mai reci... 
Miluță Moga, Grupul folcloric “Joc”. La ceas aniversar 2006-2016 
Radu Bobică, Jocuri din fața blocului. 
Sprijinirea apariției revistei Ecouri literare, nr. 15, martie și nr. 16, septembrie 2016 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, 12 numere/an 
Sprijinirea apariției revistei Vutcani, 4 numere/an  

 
2017 

Spectacol omagial „Unirea Principatelor Române”, Vaslui, 24 ianuarie. 
Ziua Națională a României, Vaslui, 1 decembrie. 
Ziua persoanelor cu dizabilități, 10 decembrie 2017. 
Horia Stamatin, Valea Horăieții- istorie și onomastică de la origini până în prezent 
Ion Iancu Lefter, Starea de Dor 
Cătălin al Doamnei, Întoarcerea cavalerului pelasg 
Leonard Ciureanu, Între infern și paradis 
Radu Bobică, Convorbiri cu și despre Dan Ravaru 
Miluță Moga, Meandrele vieții 
Sprijinirea apariției revistei Ecouri literare, nr. 17, martie 2017 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, 12 numere/an 
Sprijinirea apariției revistei Vutcani, 4 numere/an  
 

d. Participări la conferinţe, simpozioane: 
 

2013 
Simpozion “Eminescu prin mileniul III”, Văleni, 18 ianuarie, Dan Ravaru 
Simpozion “Satul vasluian tradiţional”, 6 septembrie, Dan Ravaru, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozionul Internațional “Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a XV-a, Iași, 14-17 
octombrie, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozion “Dimitrie Cantemir”, Dimitrie Cantemir, 26 octombrie, Dan Ravaru, Lucian-Valeriu 

Lefter 
Simpozion “Alexandru Vlahuță”, Alexandru Vlahuță, 24 noiembrie, Dan Ravaru, Lucian-Valeriu 

Lefter 
 

2014 
Simpozionul „Aspecte din istoria satului Jigălia. Evocarea prof. Dumitru Bahrim”,16 martie, 
Şuletea, Dan Ravaru 
Simpozionul „Evocarea personalităţii lui Stroe Belloescu”, 23 martie 2014, Griviţa, Dan Ravaru 
Simpozionul „Cultură şi civilizaţie pe Valea Tutovei”, 13 iulie, Puieşti, Lucian-Valeriu Lefter, Dan 
Ravaru 
Simpozionul „Istorie şi cultură pe Valea Elanului”, 9 august, Găgeşti, Dan Ravaru 
Simpozionul „Istorie şi creaţie populară în comuna Fruntişeni. Evocarea generalului Gheorghe 
Negrescu - fiu al satului”, 24 august 2014, Fruntişeni, 16 august, Dan Ravaru 
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Simpozionul „Alexandru Vlahuţă – 95. Comemorare”, 23 noiembrie, Lucian-Valeriu Lefter 
„II IHW Conference on Heraldry and Vexillology in Europe”, Ciesyzn, Polonia, 4-6 septembrie, 
Lucian-Valeriu Lefter 
Sesiunea Naţională Acta Moldaviae Meridionalis, ediţia a XXXVII-a, Muzeul Judeţean Vaslui, 26-
27 septembrie, Lucian-Valeriu Lefter, Dan Ravaru  

 
2015 

Simpozionul “Tradiție, cultură și istorie pe valea Prutului. Ioan Mâcnea Vetrișanu – 80 de ani”, 
Vetrișoaia, 9 august, Dan Ravaru 
Simpozionul “Cultură și civilizație pe valea Elanului”, Găgești, 30 august, Dan Ravaru 
Simpozionul “Tradiții istorice și culturale ale comunei Șuletea”, Șuletea, 18 septembrie, Dan 
Ravaru 
Simpozionul “Cultură şi civilizaţie pe Valea Tutovei”, Puiești, 20 septembrie, Dan Ravaru 
Simpozionul “Dimitrie Cantemir și Valea Elanului”, Dimitrie Cantemir, 26 octombrie, Dan 
Ravaru, Lucian-Valeriu Lefter 
Festivalul Internațional de Folclor “Trandafir bulgăresc”, 17-24 august – Grupul folcloric 
“Mugurel”, Primorsko, Bulgaria – Maria Cornea, Felicia Niță 
Sesiunea Naţională Acta Moldaviae Meridionalis, ediţia a XXXVIII-a, Muzeul Judeţean Vaslui, 24-
25 septembrie, Lucian-Valeriu Lefter, Dan Ravaru  
Simpozionul Internațional “Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a XVII-a, Iași-Chișinău-
Cernăuți, 1-4 octombrie, Lucian-Valeriu Lefter 
“Oamenii Timpului”, 21 noiembrie, Muzeul Județean Vaslui, Dan Ravaru 

 
2016 

Congresul Național de Genealogie și Heraldică, ediția a XVII-a, Iași, 12-14 mai, Lucian-Valeriu 
Lefter 
Simpozionul “Eroi ai neamului românesc”, Epureni, 3 iulie, Dan Ravaru 
“Colocviile Putnei », ediția a XVII-a, Mănăstirea Putna, 20-23 iulie, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozionul “Văleni - istorie și cultură”, Văleni, 14 august, Dan Ravaru 
Simpozionul “Valea Racovei – istorie și cultură”, Laza, 15 august, Dan Ravaru 
IHW III Conference on Heraldry and Velillology in Europe, Cieszy-Opava, Polonia-Cehia, 1-4 
septembrie, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozionul “Cultură şi civilizaţie pe Valea Tutovei”, Puieşti, 25 septembrie,  Dan Ravaru 
Sesiunea Naţională Acta Moldaviae Meridionalis, ediţia a XXXIX-a, Muzeul Judeţean Vaslui, 24-
25 septembrie, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozionul “Dimitrie Cantemir și Valea Elanului”, Dimitrie Cantemir, 27 octombrie, Dan 
Ravaru, Lucian-Valeriu Lefter 
Simpozionul “Cultură și civilizație pe valea Elanului”, Găgești, 6 noiembrie, Dan Ravaru 
 

2017 
Simpozionul “Un veac împreună. In memoriam profesor Hora Stamatin”, cu lansare de carte, 
monografia comunei “Valea Horăieții – istorie și onomastică de la origini până în prezent”, de 
Horia Stamatin, Bogdănești, 29 iunie, Dan Ravaru 
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Simpozionul “Vatră de istorie milenară, elemente de sistorie locală pe Valea Racovei”, cu 
lansare de carte, “Comuna Poienești – Județul Vaslui. File de monografie”, de Ion Badea, 
Poienești, 2 iulie, Dan Ravaru 
Simpozionul “Valea Racovei – istorie și cultură”, Laza, 15 august, Dan Ravaru 
Simpozion cu întâlnirea scriitorilor locali, Pungești, 30 august, Dan Ravaru 
Simpozionul Internațional “Monumentul – Tradiție și viitor”, ediția a XIX-a, Iași, 28 septembrie--
1 octombrie, Lucian-Valeriu Lefter 
 
Simpozionul “Bârladul – capitală militară în 1916-1918”, Bârlad, 26 octombrie, Dan Ravaru  
Simpozionul “Dimitrie Cantemir”, Dimitrie Cantemir, 28 octombrie, Dan Ravaru 
 “Istoria culorilor. Intersecții cromofile și cromofobe”, Iași, 25 noiembrie, Lucian-Valeriu Lefter 
 

e. Participări la festivaluri, concursuri: 
 

2013 
Dănuţ Ailincă la Festivalului internaţional de satiră şi umor sătesc „Gura satului”, Macea, Arad, august 2013 
Ans. Hora Vasluiului la Zilele Culturale ale Hușului- 13 octombrie 
 

2014 
Hurjui Constantin- Festivalul ”Luță Ioviță”- Caraș Severin, august 
Moldoveanu Bianca- Festivalul ”Luță Ioviță”- Caraș Severin, august 
Ailincăi Dănut- Festivalul ”Mărul de Aur”- Bistrița Năsăud, aprilie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Mărul de Aur”- Bistrița Năsăud, aprilie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Eterna Epigramă”- Cluj Napoca, iulie 
Toderașcu Ioan- Festivalul ”Umor...la Gura Humorului”- Gura Humorului, iulie 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul ”Nestia”, Bulgaria, iulie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”Jocuri din bătrâni”, Târgu Mureș, august 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul ”Jocuri din bătrâni”, Sătara Galbenă, Hâncești, august 
Ansamblul ”Trandafir de la Moldova”, Festivalul Național de Folclor „Cânt și joc pe plai străbun”, octombrie 
Raluca Radu- Festivalul ”Pană de păun”, Bistrița Năsăud, noiembrie 
 

2015 
Festivalul Internațional de Folclor “Peștișorul de aur”, Tulcea, 8-12 august – Ansamblul “Hora Vasluiului”, 
Lucian Onciu 
Raluca Radu- Festivalul Național de Folclor ”Pe deal la Teleormănel”, Giurgiu, iulie 
Ion Toderașcu- Festivalul ”Alb-Umor”, Alba Iulia, mai 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul Internațional de Folclor ”Peștișorul der Aur”, Tulcea, august 
Grupul folcloric ”Mugurel”- Festivalul Internațional de Folclor ”Roza bulgară”, Primorsko, Bulgaria, august 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Zilele Hușilor, Huși, octombrie 
Dănuț Ailincăi- Festival-concurs de satiră și umor ”Otopeniul vesel”, Otopeni, octombrie 
Ion Toderașcu- Festivalul Național de Umor ”Traian Dimitrescu”, Craiova, iulie 
Festivalul ”Datini de iarnă”, Roznov, Neamț- Ansamblul folcloric ”Todireșteanca”, decembrie 
 

2016 
Grup folcloric ”Mugurel” - Festivalul "Florile Ceahlăului", Piatra Neamț, martie 
Dan Ailincăi - Festivalul de umor ”Lume, lume hai la glume”, Ungheni, aprilie 
Dan Ailincăi- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa, iunie 
Andrei Filibiu- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa, iunie 
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Toderașcu Ioan- Festivalul ”Eterna Epigramă”- Cluj Napoca, iulie 
Ansamblul ”Codrenii” – Festivalul ”Florile Oltului”, Avrig, iulie 
Ansamblul ”Soleștenii”- Festivalul ”Jocul din bătrâni”, Tg Mureș,  septembrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului” –Târgul Bucureștiului, București, octombrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Zilele culturale ale Hușului, Huși, octombrie 
Constantin Lernicu – Festivalul ”George Hazgan”, Botoșani, noiembrie 
Ion Toderașcu- Festivalul de epigrame ”Donici cuib de-nțelepciune”, Chișinău decembrie 
 

2017 
Ioan Toderașcu- Festivalului Internaţional de Poezie şi Epigrame "Romeo şi Julieta la Mizil", Mizil, februarie  
Ansamblul ”Răzeșii”, Pogonești- Festivalul ”Pe un picior de plai”Soroca, mai 
Grup Mugurelul- Festivalul ”Steluțele marine”, Odessa, Ucraina, iulie 
Ansamblul ”Obârșii negreștene”- Festivalul ”Florile Oltului”, Avrig, iulie 
Ansamblul ”Răzeșii”- Zilele culturale ale localității Eșelnița, Caraș Severin, august 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”Ana Lugojana”, Lugoj, august 
Ansamblul Hora Vasluiului- Zilele culturale ale Hușului, Huși, octombrie 
Grupul ”Răzeșii”, Pogonești- Festivalul ”Datini și obiceiuri de iarnă”, Iași, decembrie 
Fanfara Băcești- Festivalul național al fanfarelor țărănești, Calafindești, Suceava, noiembrie 
Ansamblul ”Hora Vasluiului”- Festivalul ”O, ce veste minunată”, Târgu Mureș, decembrie 
Ansamblul ”Trandafir de la Moldova”- Festivalul ”O, ce veste minunată”, Târgu Mureș, decembrie. 
 

Alte activități sau evenimente specifice instituției: 
 
- Participarea reprezentanților instituției noastre la conferinta pe tema Programului Operațional Regional 
2014-2020 și Programului Național de Dezvoltare Rurală, organizat de Godwill Consulting; 
- Participarea reprezentanților instituției noastre la ședințele de instruire anuale pe tema depunerii de 
proiecte cu finanțare nerambursabilă, domeniul Cultură organizate de Consiliul Județean Vaslui;  
- Participarea managerului instituției la Conferința anuală organizată de Centrul Național de Conservare și 
Promovareadresatăconducătorilor de instituții de cultură, Iași, mai 2015. 
- Ședinta anuală a CIOFF România, Brașov, 3-4 aprilie 2017. 
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C. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI ȘI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ȘI/SAU DE 

REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA FUNCȚIONARE, DUPĂ CAZ 
  
 
1.Măsuri de organizare internă 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui funcţionează 
în baza Regulamentului de organizare si funcţionare, aprobat prin Hotărârea nr. 217/2017 a 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Aplicarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/26 iunie 2013 pentru stabilirea unor măsuri privind 
asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea 
Guvernului ori a ministerelor a condus la reorganizarea structurii organizaţionale şi redistribuirea 
atribuţiilor în activitatea desfăşurată. Organigrama şi Statul de funcţii, aprobate prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 162/2013, cuprindea 16 posturi, din care 1 post cu funcţie de 
conducere şi 15 posturi cu funcţii de execuţie. 

Organigrama şi Statul de funcţii al personalului din cadrul Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui , aprobate prin Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui nr. 154/2015, cuprinde un număr total de 16 de posturi, care nu a fost modificat 
până la sfârşitul anului 2017, cu următoarea structură: 
 personal de specialitate: 14 posturi 
 personal de administrativ: 2 posturi, 

 structurate pe următoarele compartimente: 
1. Conducerea Centrului – 2 posturi 
2.Compartiment Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Educaţie Permanentă, 

Asistenţă Metodică în Teritoriu  – 7 posturi 
3. Compartiment Proiecte, Programe Europene, Audio – Video, Editare P.R. – 2 posturi 
4. Compartiment Financiar - Contabilitate, Juridic, Achiziţii, Administrativ - Gospodăresc – 5 

posturi 
În perioada raportată au fost operate următoarele modificări ale regulamentelor interne: 

- Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost modificat conform Ordonanței nr. 
118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale 
cu modificările și completările ulterioareși aprobat prin Hotărârea nr. 217/16 noiembrie 
2017 a ConsiliuluiJudețean Vaslui.  

- Regulamentul de ordine interioară a fost actualizat prin decizia managerului nr.4/3 
februarie 2016. 

- Codul de conduită a fost actualizat, fiind înregistrat cu nr. 1732/19.11.2014. 
În decursul celor 5 ani au fost actualizate ca urmare a avansărilor, angajărilor și a plecărilor 

din unitate, statul de funcții. 
Organigrama instituției a fost modificată de două ori prin Hotărărea CJ Vaslui nr. 162/2013 și 

Hotărărea 154/2015. 
 
2.Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
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Pe întreaga perioadă a derulării contractului de management, pentru buna funcționare a 
instituţiei  au fost emise acte administrative privind încadrarea si salarizarea personalului, 
promovare, urmărindu-se aducerea lor la îndeplinire. 

Au fost actualizate fisele de post ale personalului cu respectarea prevederilor din Dispoziția 
Președintelui Consiliului Județean Vaslui nr. 375/2011 privind aprobarea Regulamentului privind 
criteriile si modul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale personalului 
contractual din aparatul de specialitate al consiliului județean, precum si cel din instituțiile si 
serviciile publice din subordinea Consiliului județean Vaslui, modificata si completata prin 
dispoziția nr. 62/2015. 

In privint aorganizariii Sistemului de control intern managerial aducem la cunostinta stadiul 
implementarii standardelor dupa cum urmeaza: 

 
Denumire standard La nivel de entitate, 

standardul este: 

I/PI/NI 
Mediul de control 

Standardul 1 - Etica, Integritate I 
Standardul 2- Atribuţii, funcţii, sarcini PI 
Standardul 3- Competenţa, performanţă I 
Standardul 4- Structura organizatorică I 

Performanţă şi Managementul riscului 
Standardul 5 - Obiective NI 
Standardul 6 - Planificarea I 
Standardul 7- Monitorizarea performanţelor NI 
Standardul 8- Managementul riscului PI 

Activităţi de control 
Standardul 9 - Proceduri PI 
Standardul 10 - Supravegherea I 
Standardul 11 - Continuitatea activităţii PI 
Standardul 12 - Informarea şi comunicarea PI 
Standardul 13 - Gestionarea documentelor PI 
Standardul 14 - Raportarea contabilă şi financiară PI 

Evaluare şi audit 
Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern-
managerial 

PI 

Vom continua implementarea si dezvolarea Sistemul Intern de Control Managerial in perioada 
urmatoare. 

 
3. Sinteza activității organismelor colegiale de conducere 
Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare aprobat prin Hotărârea nr. 217/16 

noiembrie 2017 a ConsiliuluiJudețean Vaslui activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de 
Administrație, organ colectiv de conducere, cu caracter consultativ. 

Consiliul de administraţie este consultat in urmatoarele situații: 
a) planificarea calendarul de activitate şi a programelor Centrului; 
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b)  analizarea colaborărilor Centrului cu alte instituţii din ţară şi din străinătate; 
c)  analizarea organigramei, statul de funcţii ale instituţiei, ţinând seama de scopul, 

obiectivele şi atribuţiile principale ale Centrului, supuse aprobării autorităţii tutelare; 
d) analizarea Regulamentul de ordine interioară a Centrului; 
e) analizarea măsurilor propuse pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor 

potrivit legii; 
f) stabilirea strategiei de dezvoltare a Centrului; 
g) intocmirea proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, în vederea avizării 

acestuia, de către ordonatorul principal de credite, iar după avizarea lui, defalcarea pe activităţi 
specifice; 

h) stabilirea modului în care se utilizează bugetul şi cum sunt orientate sumele realizate din 
venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

i) stabilirea masurilor de paza, securitate si protectie contra incendiilor, precum si orice alte 
masuri de protejare a angajaţilor si a tuturor bunurilor Centrului, conform legii. 

Conform ordinului M.F.P. nr. 946/04.07.2005 Centrul are obligaţia implementării şi 
dezvoltării sistemului de control intern managerial.Directorul numeşte comisia de monitorizare, 
coordonare şi îndrumare a controlului intern managerial. 

Comisia are următoarele atribuţii:  
a) monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic structurile din aparatul de 
specialitate în domeniul controlului intern/managerial; 
b) elaborează, adoptă, implementează, monitorizează, dezvoltă, actualizează şi urmăreşte 
realizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (c.i./m) la 
nivelul Centrului.Elaborarea programului ţine seamă de regulile minimale de management 
conţinute de standardele de control intern aprobate prin Ordinul nr. 946/2005 pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control 
intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control 
intern/managerial, republicat, particularităţile organizatorice, funcţionale şi de atribuţii ale 
Centrului, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice;  
c) supune spre aprobare Directorului Centrului programul de dezvoltare a sistemului de 
control managerial actualizat, în termen de 30 de zile de la data elaborării sale;  
d) elaborează, analizează, verificăşi/sau aprobă, după caz, documentele necesare 
implementarii standardelor Codului controlului intern, conform Ordinului Ministrului 
Finanţelor Publice nr. 946/2005, republicat, precum şi formatele standard ale documentelor 
aferente sistemului de control managerial intern; 
e) evaluează si analizeaza periodic stadiul realizarii obiectivelor si acţiunilor propuse prin 
program; acorda alte termene de realizare la solicitarea compartimentelor care le-au stabilit; 
f) asigură actualizarea periodică a programului, o dată la 12 luni sau mai des, după caz;  
g) solicită de la compartimentele Centrului informări/rapoarte/situaţii cu privire la 
implementarea/dezvoltarea  sistemului de control intern/managerial; 
h) primeşte, trimestrial, sau când este cazul, de la compartimentele din cadrul Centrlui 
rapoarte referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 
sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial, în raport cu programele adoptate, 
precum şi referiri la situaţiile deosebite şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi 
îndrumare, întreprinse în cadrul acestora;  
i) coordonează inventarierea activităţilor din cadrul aparatului de specialitate pe domenii de 
activitate; 
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j) coordonează elaborarea şi avizează procedurile (de sistem şi operaţionale) elaborate de 
compartimentele de specialitate, precum şi revizia acestora; 
k) elaborează şi supune aprobării managerului Centrului Stadiul implementării standardelor 
de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 
decembrie,prevăzut în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, 
denumit în continuare ordin; 
l) elaborează şi supune aprobării managerului Centrului Raportul asupra sistemului de 
control intern/ managerial la data de 31 decembrie, prevăzut în ordin, denumit în continuare 
Raportul anual; 
m) analizează, dezbate concluziile desprinse din registrele riscurilor şi a raportelor elaborate 
de responsabilii cu riscurile, cu privire la desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi 
aprobă propunerile elaborate pentru o mai bună implementare a managementului riscurilor 
n) supune anual spre aprobare managerului Centrului Registrul de riscuri, potrivit procedurii 
de sistem adoptate Comisie; 
o) coordonează activitatea de stabilire a măsurilor de management al riscurilor şi 
monitorizează implementarea măsurilor de management al riscurilor înscrise în registrul 
riscurilor; 
p) propune noi acţiuni sau revizuiri de termene, atunci când apar disfuncţii în implementarea 
măsurilor de management al riscurilor; 
r) prezintă managerului Centrului spre aprobare Inventarul funcţiilor sensibile, Lista cu 
salariaţii care ocupă funcţii sensibile şi Planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii 
sensibile; 
s) alocă codul compartimentelor din aparatul de specialite pentru proceduri; 
t) coordonează sistemul de pregătire profesională a personalului din cadrul aparatului de 
specialitate în domeniul controlului intern/managerial. 

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

promovare, motivare/sancționare) 
 

- Cursuri de perfecţionare 2013 -2018: 

2015 
Niță Felicia - curs ECDL- mai – iunie; 
Lefter Lucian Valeriu - curs  FORMATOR,   organizat de S.C. Procenter  consulting SRL în perioada 
21 - 29. 03.  2015 
Iacob Anca Isabela - curs  FORMATOR  organizat de S.C. Procenter  consulting SRL în perioada 21 -
29.03.2015   
Ravaru Gheorghe Dan - Curs   FORMATOR,   organizat de S.C. Procenter  consulting SRL în perioada 
23 -29 martie  2015 
 

2016 
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Lefter Lucian Valeriu – curs PRACTICA IMPLEMENTĂRII ȘI MONITORIZAREA SISTEMULUI DE 
CONTROL INTERN/ MANAGERIAL, organizat de Centrul de formare APSAP  în perioada 8-14 august 
2016 la Mamaia. 
Iacob Lucian – curs ȘCOALA DE ACHIZIȚII PUBLICE. NOI REGLEMENTĂRI  IN 2016, organizat de 
firma ATC& IT SOLUTION  în perioada 11-14 februarie 2016 la Sinaia. 
Iacob Anca Isabela - curs  INSPECTOR SSM  organizat de Camera de Comert si industrie a României 
în perioada 16.05 - 27.06.2016 
Niță Felicia - curs Dreptul muncii si salarizarea personalului in 2016, certtificat absolvire MANAGER  
RESURSELOR UMANE - organizat de S.C. ATC&IT SOLUTIONS S.R.L.  în perioada 14-17 ianuarie  
2016 la Sinaia. 

2017 
Lăzărescu Luminița - curs MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR - ARHIVAR, 
organizat de S.C. ATC&IT SOLUTIONS S.R.L., în perioada 23-26 noiembrie 2017 la Poiana Brașov. 
 

- Evaluarea personalului din instituţie: 
A fost realizată evaluarea personalului fără a fi acordate sancţiuni. 
- Promovarea personalului din instituţie: 
În perioada raportată, angajaţii Centrului au promovat pe trepte superioare sau grade 

superioare, astfel: 
 

2014 
Iacob Anca Isabela -promovare REFERENT, gradul  IA  începând cu 01.07. 2014 
Iacob Lucian -promovare REFERENT  gradul IA  începând cu 01.07. 2014 
Lefter Lucian Valeriu -promovare CONSULTANT ARTISTIC I  începând cu 01.07.2014 
 

2016 
Niță Felicia -promovare INSPECTOR SPECIALITATE , gradul III, începând cu 01.05.2016 
 

2017 
Iacob Anca Isabela -promovare CONSULTANT ARTISTIC , gradul IA, incepând cu 01.11. 2017 
Vîrlan Marilena -promovare CONSILIER JURIDIC , gradul II, incepând cu 01.12.2017 
 
5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituției, îmbunătățiri/refuncționalizări  
ale spațiilor 
În prezent, instituţia îşi desfăşoară activitatea administrativă în imobilul aflat pe strada Ştefan cel Mare, nr. 79 

(Palatul Administrativ), dispunând, conform contractului de închiriere nr. 2942 din 29.04.2002, de 6 camere, întinse 
pe o suprafaţă de 74,88 mp, astfel: 

• camera 517 – Birou director (1 persoană) şi birou antecameră pentru activităţi de 
secretariat, personal şi casierie  (2 persoane); 

• camera 518 - Birou contabilitate (1 persoană);                                                       
• camera 521 - Magazie şi spaţiu de arhivare pentru documente; 
•camera 523 - Birou consultanţi artistici (etnografie, folclor, istorie, muzică), consilier juridic 

şi bibliotecă (4 persoane); 
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• camera 524 - Birou editare, achiziţii publice, consultant artistic-educaţie permanentă (2 
persoane). 

• camera 328 - Birou consultant artistic (folclor, literatură) şi referent (2 persoane). 
Pentru desfășurarea repetițiilor necesare pregătirii grupului de dansuri populare “Hora 

Vasluiului”, aflat sub autoritatea Centrului, a fost închiriat un spațiu în incinta Casei de Cultură 
“Constantin Tănase”. 

Pentru desfășurarea repetițiilor necesare pregătirii grupului folcloric “Mugurel”, aflat sub 
autoritatea Centrului, a fost închiriat un spațiu in incinta Casei Sindicatelor Vaslui. 

Valorizarea şi gestionarea ofertei de bunuri şi servicii culturale, spectacole, expoziţii, târguri, 
festivaluri, colocvii, simpozioane, şedinţe, repetiţii ale ansamblurilor de dansuri, s-au derulat în 
spaţiile instituţiilor şi aşezămintelor culturale din teritoriu (case de cultură, cămine culturale) sau în 
sala de şedinţe “Ştefan cel Mare” a Consiliului Judeţean Vaslui. Lipsa unui spaţiu propriu, adecvat 
realizării de proiecte expoziţionale, de spectacole şi de repetiţii ale ansamblului de dansuri 
populare “Hora Vasluiului”’ și grupului folcloric “Mugurel” sau pentru ateliere care să corespundă 
întregii game de exprimare artistică, limitează substanţial posibilităţile de manifestare pe care le-ar 
putea avea instituţia prin intermediul propriilor specialişti. 

Instituţia nu beneficiază în prezent de spaţiu adecvat pentru desfăşurarea repetiţiilor şi 
spectacolelor, indiferent de natura lor.  

În anul 2016 s-a încheiat un contract de închiriere între instituţia noastră şi Casa de Cultură 
“Constantin Tănase”, pentru sala studio “Valentin Silvestru” și sala de balet din incinta instituției 
sus-amintite, în vederea desfășurării workshop-urilor de teatru, respectiv dans popular pentru 
tinerii din oraşul Vaslui şi din împrejurimi. Totodată, în vederea asigurării unui spațiu pentru 
repetițiile Grupului folcloric “Mugurel”, care aparține Centrului s-a încheiat un contract de 
închiriere pentru un spațiu aflat în incinta Casei Sindicatelor Vaslui. 

Conform strategiei de dezvoltare a Consiliului Judeţean Vaslui, printr-un proiect de investiţii 
se află în curs de reabilitare imobilul denumit Centrul Cultural multifuncțional „Dimitrie Cantemir”. 
Edificiul, aflat în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, poate reprezenta, la finalul reabilitării, 
cea mai bună soluţie în privinţa îmbunătăţirii infrastructurii culturale. Gândit ca spaţiu care să 
deservească Centrul atât din punct de vedere administrativ, cât şi din punct de vedere artistic, 
Centrul Cultural „Dimitrie Cantemir” poate reprezenta un edificiu care să ajute întreaga 
comunitate culturală a judeţului. Fie că este vorba de ansambluri sub directa autoritate a Centrului 
sau că ne referim la ateliere de creaţie (workshopuri) destinate tuturor ansamblurilor, grupurilor, 
interpreţilor din judeţul Vaslui. Centrul Cultural „Dimitrie Cantemir”, graţie spaţiilor sale, poate 
oferi confortul necesar atât pentru repetiţii cât şi pentru spectacole. Întrucât cele mai importante 
colective artistice din municipiul Vaslui (Orchestra “Rapsodia Vasluiului”, Fanfara “Rotaria”, Corala 
“Fantasia”, Ansamblul “Hora Vasuluiului”, Grupul folcloric “Mugurel”) nu dispun de spaţiu specific 
pentru repetiţii, se poate considera că acesta reprezintă o necesitate a mediului cultural vasluian. 
Existenţa unei cereri consistente, care se suprapune cu lipsa unei alternative, poate reprezenta 
sursă de venit ca urmare a închirierii către terţi. În condiţiile în care nu este stabilit cu precizie un 
calendar de efectuare a lucrărilor de reabilitare a clădirii menţionate, se impune găsirea unui 
spaţiu pentru depozitarea dosarelor rezultate din activitatea instituției şi pentru biblioteca de 
specialitate. De asemenea, amenajarea unui spaţiu pentru desfăşurarea repetiţiilor specifice de 
dans popular dotat cu parchet, oglinzi şi bare de sprijin este unul dintre obiectivele manageriale. 
Înfiinţarea şi amenajarea unui studio de înregistrări care să permită interpreţilor vocali să 
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înregistreze piesele la costuri rezonabile va determina atragerea de surse financiare suplimentare, 
dar şi o creştere a performanţelor artistice pentru soliştii de folclor. 

 
6.Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau ale altor 

organisme de control, în perioada raportată. 
În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi Vaslui în anul 2017 s-a luat măsura 

actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare conform Ordonanței nr. 118/2006 privind 
înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și 
completările ulterioare precum și dezvoltarea standardelor de control intern managerial conform 
Ordinului nr. 400/2015. 

 
2016 

Avand in vedere constatarile si recomandarile inaintate prin  Raportul de audit public intern 
nr.11722/15.12.2014, va facem cunoscute urmatoarele: 

1. S-au luat toate masurile pentru ducerea la îndeplinire a recomandărilor de implementare 
stabilite prin rapoartele de audit anterioare. 
2. Decontarea cheltuielilor de delegare s-a facut si se face doar în conformitate cu prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 
deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului. 
3. Se intocmesc Procese verbale între reprezentantul instituției și reprezentantul formației la 
acțiunile culturale care conțin sintagma ’’reprezentantul formaţiei işi asumă responsabilitatea 
transmiterii pachetelor către membrii acesteia’’. 
4.  Regulamentului de organizare și funcționare nu a fost actualizat conform legislației în 
domeniu, implicit supus aprobarii prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui, datorita 
neindeplinirii sarcinilor de serviciu de catre consultantul juridic al C.J.C.P.C.T. Vaslui. 
5. Se respecta  art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, Ordinului Ministrului de Finanțe nr. 
1792/2002 și Ordinul 3512/2008 privind registrele și formularele financiar-contabile, în 
legătură cu documentele justificative. 
6. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de 
document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de 
normele legale în vigoare. 
7. Au fost luate masuri astfel incat orice decontare a cheltuielilor reprezentând prestări de 
servici  care se prezinta la plată sa se faca pe baza documentelor justificative legal întocmite 
din care să rezulte faptul că serviciul a fost prestat (deviz de calcul, proces verbal, etc.) 
8.  In privinta respectarii prevederilor O.M.F.P. 923/2014 – pentru aprobarea normelor 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv: 

a) sunt in curs de elaborare norme proprii privind activitatea de control financiar 
preventiv cat si actualizarea conform legislației în vigoare a proiectului de operațiuni 
supuse vizei de control financiar preventiv si întocmirea listei de verificare pentru fiecare 
operațiune prezentată la viza de control financiar preventiv; 
b) s-a exercitat viza de control financiar preventiv numai asupra operațiunilor care 
îndeplinesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și 
destinația prevederilor bugetare de angajament. 
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c) se intocmeste Raportului trimestrial privind activitatea de control financiar 
preventiv; 
d) am instituit sigiliul personal privind viza de control financiar preventiv cu 
următoarele elemente: denumirea entității publice; numărul sigiliului (numărul de 
identificare a titularului acestuia); data acordării vizei (an, luna, zi). 

9. Se respecta  prevederile legale cuprinse în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 
2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu privire la efectuarea 
inventarierii asupra tuturor elementelor patrimoniale cuprinse în bilanțul contabil, respectiv 
valorificarea inventarierii de către contabilitate, stabilirea rezultatelor inventarierii, 
înregistrarea acestora în contabilitate, precum și întocmirea procesului verbal de inventariere 
a patrimoniului. 
10. Lunar s-a efectuat controlul inopinat al casieriei de către conducătorul compartimentului 
cu atribuții financiar-contabile sau de o altă persoană împuternicită de conducătorul unității. 
11. Comisia de control intern/managerial numită prin decizia nr.2/ 05.01.2015, a demarat 
operațiunea de implementare a standardelor de control/intern managerial, acestea fiind 
parțial acoperite. Persoanele care fac parte din comisia de control intern/managerial suplinesc 
aceste atribuții în afara domeniului de activitate pentru care sunt angajați în cadrul Centrului. 
12. Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial este în curs de 
elaborare și va fi aprobat până la data de 1 iunie 2016. 
13.Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de 
control intern isi va  desfășura activitatea în conformitate cu atribuțiile stabilite prin 
regulamentul de organizare și funcționare, dupa aprobarea acestuia. 
14.Regulamentul de Organizare și funcționare va fi supus aprobării Consiliului Județean și va 
cuprinde atribuțiile comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intren/managerial. Până la această dată ROF nu a fost supus 
aprobării, întrucât persoana desemnată să ducă la îndeplinire această sarcină nu și-a îndeplinit 
responsabilitatea. Precizez că salariatul în cauză a fost sancționat cu avertisment scris conform 
legii. Pentru îndeplinirea responsabilității de elaborare a noului ROF vor fi stabilite sarcini 
către un alt angajat al instituției. 

 
2018 

 
Avand in vedere constatarile si recomandarile inaintate prin  Raportul de audit public intern 

nr.3702/18.03.2016, va facem cunoscute urmatoarele: 
1. s-au luat toate masurile pentru ducerea la îndeplinire a recomandărilor de implementare 
stabilite prin rapoartele de audit anterioare; 
2. angajarea de cheltuieli şi efectuarea de plăţi a fost facuta doar cu condiţia existentei 
prevederilor bugetare trimestriale, respectiv anuale, la momentul efectuării plăţii; 
3. cheltuielile din fondurile publice locale au fost angajate, lichidate, ordonanţate şi plătite 
doar dacă au existat prevederi bugetare, respectiv surse de finanţare; 
4. s-a incercat sa se faca o estimarea cat mai corectă a cheltuielilor materiale şi a cheltuielilor 
cu investiţiile, o fundamentarea corectă a proiectelor de buget, astfel încât să sa fie respectata 
Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
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5. s-a acordat o atentie deosebita respectarii prevederilor legale cu privire la avansurile 
acordate pentru deplasare, cat si respectarii in integralitate a Decretul de casă nr. 209/1976 - 
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste, cu modificarile 
ulterioare;  
6. decontarea cheltuielilor de delegare s-a facut si se face doar în conformitate cu prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și 
instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 
deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului; 
7. evaluarile performanţelor profesionale individuale anuale s-au facut in deplina concordanta 
cu  privederile Dispoziţiei nr.62/2015 privind aprobarea Regulamentului privind criteriile şi 
modul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale aprobată de către 
ordonantorul principal de credite al judeţului Vaslui; 
8. intocmirea bonurilor de predare, transfer a bunurilor intrate în instituţie, a fost facuta cu 
respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2634 /05.11.2015 
privind documentele financiar – contabile; 
9. in privinta respectarii prevederilor O.M.F.P. 923/2014- pentru aprobarea normelor generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, s-au luat masuri cu privire la: 

• elaborarea normelor proprii privind activitatea de control financiar preventiv; 
• actualizarea conform legislaţiei în vigoare a proiectului de operaţiuni supuse vizei 
de control financiar preventiv; 
• întocmirea listei de verificare pentru fiecare operaţiune prezentată  la viza de 
control financiar preventiv; 
• exercitarea vizei de control financiar preventiv numai asupra operaţiunilor care 
îndeplinesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi 
destinaţia prevederilor bugetare de angajament; 

10. s-a urmarit respectarea intregului proces de inventariere si consemnarea rezultatelor în 
deplina conformitate cu prevederile legale cuprinse în Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 
nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
11. a fost stabilita prin decizia nr.2/25.01.2018, o noua Comisie de monitorizare, coordonare şi 
îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern care isi va  desfăşoara 
activitatea în conformitate cu atribuţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare. Totodata a fost stabilita si componența echipei de gestionare a riscurilor prin 
decizia nr. 3/25.01.2018. 
Sunt in curs de implementare si actualizare toate standardele de control intern/managerial în 
conformitate cu prevederile OMFP nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice; 
12. s-a fost actualizat Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al instituţiei în 
conformitate cu prevederile legale privind activitatea de sistem de control intern managerial. 

 
 
D.EVOLUȚIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A INSTITUŢIEI 
1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanțul contabil al 

perioadei raportate 
- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 
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- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza 
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru 
reparaţii capitale); 

 
Anul bugetar 2013 2014 2015 2016 2017 

Buget de venituri aprobat (lei) 
provenit din alocaţie bugetară de la 
C.J. Vaslui 

534600 687.500 1052.315 1185211 1480521 

Buget de venituri realizat (lei) 534600 684.795 1047.764 1184224 1478816 
 
Bugetul total al instituţiei este divizat în două capitole bugetare de bază:  
a. bugetul de cheltuieli de funcţionare care include: 
-  toate cheltuielile legate de personal: salarii, indemnizaţii, sporuri, contribuţii;  
- toate cheltuielile legate de bunuri şi servicii - materiale consumabile, mobilier, aparatură,  

reparaţii, cheltuieli de întreţinere etc.;  
-  cheltuieli cu caracter ştiinţific şi cultural; 
 
b. bugetul de cheltuieli de dezvoltare care include cheltuielile de capital. 
Pe capitole de cheltuieli, analiza bugetului se prezintă astfel:  
 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Cheltuieli de funcţionare,  
din care: 

Aprobat 534600 687.500 1013.841 1185211 1476521 
Realizat 534600 684.795 1010.900 1184224 1475416 

Cheltuieli de personal Aprobat 220296 243.980 320.441 440031 650000 
Realizat 220296 241.278 319.500 439200 650000 

Cheltuieli cu bunuri si servicii Aprobat 73100 86.520 139.212 189626 189626 
Realizat 73100 86.518 137.212 189470 188625 

Transferuri Aprobat   -   
Realizat   -   

Alte cheltuieli (cheltuieli cu 
caracter ştinţific şi cultural 

Aprobat 241204 357.000 554.188 555554 636895 
Realizat 241204 356.999 554.188 555554 636791 

Cheltuieli de dezvoltare, din 
care: 

Aprobat   38.474 0 4000 
Realizat   36.864 0 3400 

Cheltuieli de capital 
 

Aprobat   38.474 0 4000 
Realizat   36.864 0 3400 

Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate 

Aprobat   -   

Realizat   -   
 
 

Anul 2013 
Nr. 
Crt. 

Tipul și nr proiectelor Valoarea estimată(lei) Valoarea realizată(lei) 

1. Proiecte mari- 5 185484 lei 185484 lei 
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2. Proiecte medii- 6 37727 lei 37727 lei 
3. Poiecte mici- 20 17993 lei 17993 lei 
4. Total(31) 241023 lei 241023 lei 
 

Anul 2014 
Nr. 
Crt. 

Tipul și nr proiectelor Valoarea estimată(lei) Valoarea realizată(lei) 

1. Proiecte mari- 7 294679,63 lei 294679,63 lei 
2. Proiecte medii- 6 32346,25 lei 32346,25 lei 
3. Poiecte mici- 18 29973,15 lei 29973,15 lei 
4. Total(31) 356099,03 lei 356099,03 lei 
 

Anul 2015 
Nr. 
Crt. 

Tipul și nr proiectelor Valoarea estimată(lei) Valoarea realizată(lei) 

1. Proiecte mari- 10 427951,60 lei 427951,60lei 
2. Proiecte medii- 14 85628,41 lei 85628,41 lei 
3. Poiecte mici- 29 40607,99 lei 40607,99 lei 
4.  Total (53)  554188 lei 554188 lei 
 

Anul 2016 
Nr. 
Crt. 

Tipul și nr proiectelor Valoarea estimată(lei) Valoarea realizată(lei) 

1. Proiecte mari- 6 396670,48 lei 396670,48 lei 
2. Proiecte medii- 19 107413,61 lei 107413,61 lei 
3. Poiecte mici- 42 46012,23 lei 46012,23 lei 
4.  Total (67) 555554 lei 555554 lei 
 

Anul 2017 
Nr. 
Crt. 

Tipul și nr proiectelor Valoarea estimată(lei) Valoarea realizată(lei) 

1. Proiecte mari- 7 458341,28 lei 458341,28 lei 
2. Proiecte medii- 23 117177,74 lei 117177,74 lei 
3. Poiecte mici- 40 61272,24 lei 61272,24 lei 
4. Total (70) 636791,26 lei 636791,26 lei 

 
Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 22.97% 

- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de 
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu 
menţionarea celorlalte facilităţi practicate; 
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- veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 
- venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorităţi 

publice locale; 
 
Gradul de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%); 
Nu este cazul 
Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

  
Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total; 

 
Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%); 
2013 2014 2015 2016 2017 
100% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00 % 
 
- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele 

de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile); 

 
Cheltuieli pe beneficiar, din care: 
- din subvenţie/alocaţie; 

- din venituri proprii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

2013 2014 2015 2016 2017 
41,21% 35.23% 30.49% 37,09% 43,95% 

2013 2014 2015 2016 2017 
0 0.00% 3.67% 0 0,23% 

2013 2014 2015 2016 2017 
% % % % % 

2013 2014 2015 2016 2017 
% % % % % 
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2. Evoluția indicatorilor de performanță în perioada raportată, conform criteriilor de performanță ale instituției din următorul tabel: 
Nr. 
crt. 

Indicatori de performanță Perioada evaluată 
2013 2014 2015 2016 2017 

  Propus Realizat Propus Realizat Propus Realizat Propus Realizat Propus Realizat 
1.  Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenție + venituri – 
cheltuieli de capital)/nr. de 
beneficiari 

5 lei 5  lei 6 lei 8,35 lei 7 lei 12,9 lei 8 lei 10,35 lei 9 lei 12,02 lei 

2.  Fonduri nerambursabile 
atrase (lei) 

- - - - - - - - - - 

3. Număr de activități 
educaționale 

30 31 30 31 40 53 60 67 65 70 

4. Număr de apariții media (fără 
comunicate de presă) 

30 80 57 125 80 118 80 154 80 123 

5. Număr de beneficiari 
neplătitori 

15.000 49.000 20.000 40.800 25000 40 000 52.150 52150 50000 50 000 

6. Număr de beneficiari plătitori - - 500 1.844 1000 3011 1.000 1.508 1.000 2.972 
7. Număr de 

reprezentații/Frecvența 
medie zilnică 

- - - - - - - - - - 

8. Număr de proiecte/Acțiuni 
culturale 

30 31 30 31 40 53 60 67 65 70 

9. Venituri din incasari bilete - -  82.200  16160 - 85.560  36.895 
10.  Venituri proprii din alte 

activități 
- - - - -  - - - - 
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E. SINTEZA PROGRAMELOR ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE  

PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE PRIN PROIECTUL DE 
MANAGEMENT 

 
 
1. Viziune 
Managementul unei instituţii care îşi propune continua dezvoltare nu poate fi conceput fără 

o strategie clară, fără ţinte precise la care să se poată ajunge doar urmărind meticulos fiecare 
etapă dintr-o succesiune logică, coerentă şi bine stabilită în timp. Pornind de la aceste convingeri, 
etapele intermediare implementarii proiectului de management vor asigura jalonarea clară a căilor 
de urmat în vederea atingerii obiectivelor propuse. Situaţia actuală a instituţiei, analizând evoluţia 
în perioada supusă aprobării, cunoscând prevederile legale şi rolul pe care îl are Centrul, poate 
determina o strategie de dezvoltare care să reprezinte împlinirea desideratelor fireşti interpretate 
ca un organism viu, oricând predispus la inovare. 

Conform legislaţiei specifice în vigoare şi a nevoilor culturale ale comunităţilor din teritoriu, 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui îşi asumă 
responsabilităţi de: 

• Centru Cultural pe segmentul de cultură populară şi cultură de performanţă (festivaluri şi 
concursuri folclorice, literare, muzicale, coregrafice, de teatru, de umor, târguri ale meşterilor 
populari, revitalizarea artei populare, obiceiuri şi tradiţii locale, tabere de cercetare etnofolclorică, 
tabere de creaţie artistică, saloane şi expoziţii de artă populară, plastică, fotografică, 
cinematografică, editare şi sprijin de specialitate pentru reviste culturale, studii, albume, pliante). 

• Centru ştiinţific şi metodologic pentru aşezămintele culturale din judeţ (case de cultură, 
centre culturale, cămine culturale) pe care le coordonează, monitorizează, consiliază şi sprijină 
profesional, logistic şi după caz financiar, în realizarea politicilor culturale locale. 

 
2. Misiune 

Actuala misiune a instituţiei răspunde într-o măsură consistentă, prin varietatea 
posibilităţilor de exprimare organizatorică, rigorilor impuse de public. Unul dintre obiectivele cu 
statut permanent ce completează responsabilităţile curente se referă la identificarea de către 
beneficiari a statutului de promotor al valorilor culturale autentice, în condiţiile ofertei stufoase, 
de o calitate îndoielnică, promovate pe diverse alte canale instituţionale, media sau liber 
exprimate. În acest fel este de aşteptat ca mesajul instituţiei să fie cât mai bine receptat atât de 
oamenii de cultură, cât şi de iubitorii de artă în general, fiind identificat ca un for ce garantează 
producerea unui act cultural de calitate. De asemenea, dezvoltarea schimburilor culturale pe plan 
judeţean, naţional şi internaţional, având drept scop diversificarea ofertei culturale, acoperă 
orizontul de aşteptare al beneficiarilor principali, locuitorii judeţului Vaslui. 

Îndeplinirea misiunii Centrului trebuie susţinută prin programe, proiecte şi activităţi menite 
a se încadra în următoarele direcţii de acţiune, dintre care unele referitoare la cerinţele de 
educaţie şi cultură ale unor largi categorii de beneficiari reali şi potenţiali:  

- promovarea conştientizării moştenirii culturale; 
- crearea şi întărirea deprinderilor culturale la copii, de la vârste fragede; 
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- susţinerea educaţiei individuale precum şi a celei instituţionale, la toate nivelurile şi la 
orice vârstă;  

- stimularea imaginaţiei şi a creativităţii la orice vârstă; 
- oferirea posibilităţii de accesare şi exprimare culturală a tuturor artelor ; 
- diversificarea,  modernizarea şi consolidarea dotărilor necesare şi a întregii baze materiale 

menite să asigure suportul general al realizării tuturor acestor direcţii de acţiune. 
 

3. Obiective (generale și specifice) 
Prin activitatea desfășurată Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale Vaslui urmărește în principal realizarea următoarelor obiective: 

Obiective generale 

a. Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 
comunitare în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața 
culturală. 

b. Conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii 
tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial. 

c. Educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 
sistemelor formale de educație. 
 
Obiective specifice 

a) Consolidarea instituţiei ca centru cultural şi educaţional; 
b)  Cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali şi potenţiali ai instituţiei; 
c)  Asigurarea progresului în procesul de actualizare a ofertei culturale; 
d)  Dezvoltarea şi adecvarea serviciilor la cerinţele beneficiarilor; 
e)  Diversificarea ofertei culturale şi extinderea parteneriatelor; 
f)  Promovarea susţinută a proiectelor şi a imaginii instituţiei. 

 
4. Strategie culturală pentru întreaga perioadă de management 
Managementul unei instituţii care îşi propune continua dezvoltare nu poate fi conceput fără 

o strategie clară, fără ţinte precise la care să se poată ajunge doar urmărind meticulos fiecare 
etapă dintr-o succesiune logică, coerentă şi bine stabilită în timp. Pornind de la aceste convingeri, 
propun un proiect ce va asigura jalonarea clară a căilor de urmat în vederea atingerii obiectivelor 
propuse. Pornind de la situaţia actuală a instituţiei, analizând evoluţia de până acum, cunoscând 
prevederile legale şi rolul pe care îl are Centrul, se poate întocmi o strategie de dezvoltare care să 
determine împlinirea desideratelor fireşti interpretate ca un organism viu, oricând predispus la 
inovare.  

 
5. Strategie și plan de marketing 
Definire, utilitate - strategiile de marketing sunt metode care iti permit sa atingi obiectivele 

de marketing. Ele au de-a face cu elementele mix-ului de marketing. In primul rand, strategia de 
marketing trebuie stabilită, și apoi trebuie pregătite planurile de acțiune componente ale planului 
de marketing și planurile de acțiune concretă. Acestea din urmă sunt cele care ne vor ajuta  în mod 
concret sa ducem la indeplinire strategiile și obiectivele de marketing.  
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Strategiile de marketing sunt de trei tipuri:  
a . Strategii defensive (de apărare)  
b . Strategii de dezvoltare  
c . Strategii ofensive (de atac) 

 
a. Strategiile defensive 
Acestea sunt construite pentru a preveni pierderea clienților existenți. Luăm în considerare 

“punctele slabe” ale analizei "SWOT" și construim strategia ținând cont de ele. Strategii defensive 
tipice ar putea fi:  

1. Îmbunătățirea imaginii institutiei;  
2. Îmbunătățirea calității evenimentelor 
3. Îmbunătățirea stilului de prezentare / aducere la cunoștință a evenimentelor 
4. Îmbunătățirea performanțelor echipei din cadrul instituției   
5. Îmbunătățirea calității informațiilor / performanțelor artistice transmise către beneficiari 
6. Eliminarea erorilor de orice natură 

 
G51 
b. Strategiile de dezvoltare 
Acestea sunt folosite pentru a oferi beneficiarilor existenți o variantă alternativă de 

interacțiune. Strategiile de dezvoltare tipice sunt:  
1. Cresterea calitatii evenimentelor;  
2. Diversificarea modalităților de interacțiune cu beneficiarii; 
3. Descoperirea unor noi categorii de beneficiary; 
4. Dezvoltarea unor idei noi;  
5. Imbunătățirea percepției evenimentelor. 

 
c . Strategiile ofensive (de atac) 

Acestea sunt folosite pentru atragerea de noi beneficiari. Strategiile ofensive tipice sunt:  
1. Folosirea de noi canale de informare;  
2. Găsirea de noilocatii de desfasurare a evenimentelor culturale;  
3. Desfășurarea activității in locuri noi din județ;  
4.Interacțiunea cu populația pentru cunoașterea deficiențelor. 
 
6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de marketing 
Strategiile și tacticile odată schițate, trebuie transformate în programe sau planuri de 

acțiune, care îți vor permite să dai instrucțiuni clare angajaților și colaboratorilor.  
Fiecare plan de acțiune concretă trebuie să cuprindă: 

1.situația curentă: unde ești; 

2.scopurile: ce vrei să faci, încotro vrei să te îndrepți; 

3.acțiunea: ce trebuie să faci ca să ajungi acolo (fiecare acțiune poate fi împărțită în mai 
multe etape - spre exemplu, dacă acțiunea este producerea unei broșuri, etapele vor fi 
realizarea fotografiilor necesare, pregătirea informațiilor tehnice, pregătire. 
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Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui îşi 
desfăşoară activitatea în cadrul a trei programe: Rădăcini (cultură tradiţională), După Tănase 
(cultură contemporană) şi activitate metodologică. 

 
Programul cultural multianual “Rădăcini”, specializat în problematica culturii tradiţionale 
Programul ”Rădăcini” îşi propune cercetarea, conservarea, protejarea, transmiterea, 

promovarea şi valorificarea culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul 
judeţului Vaslui. Cercetarea şi conservarea memoriei culturale prin realizarea de studii istorice și 
etnologice, oferirea de consultanță de specialitate în vedera realizării unor colecții muzeale 
etnografice, editarea de monografii ale localităţilor şi personalităţilor judeţului, precum şi 
întocmirea de fişe culturale pentru fiecare localitate reprezintă principalele repere ale derulării 
programului. Activitatea de cercetare are un caracter permanent, fiind angrenat întreg personalul 
de specialitate al Centrului. Între activităţile specifice de cercetare etnofolclorică s-a urmărit cu 
precădere păstrarea valorilor tradiţionale, arhitectura populară, portul popular şi elementele de 
coregrafie specifice zonei, obiceiurile şi meşteşugurile tradiţionale (ceramica de la Vinderei, 
sculptura în lemn de la Duda Epureni, ţesăturile şi cusăturile de la Pogoneşti, iconarii şi 
încondeietorii de ouă de la Bârlad etc). Prelucrarea materialelor culese în urma activităţii de 
cercetare şi arhivarea lor, pe categorii, în vederea valorificării artistice reprezintă un alt reper al 
programului, urmărindu-se crearea unei baze de date digitală. Varianta de arhivare electronică 
reprezintă o alternativă ce oferă facilităţi atât personalului de specialitate, cât şi publicului 
beneficiar de servicii culturale.  

 În acest sens, cea mai veche şi, totodată, de amploare manifestare culturală anuală 
organizată de Centru, Datini şi obiceiuri de iarnă, cu prima ediție în 1980, se desfăşoară înaintea 
Crăciunului. Participă formaţii care însumează în jur de 1000 de persoane din peste 30 de comune 
ale judeţului Vaslui. 

Celelalte evenimente organizate de instituția noastră se desfășoară începând cu anul 2003. 
Avem în vedere revigorarea vechilor meşteşuguri populare şi motivarea publicului pentru 
respectul şi păstrarea tradiţiei autentice, prin intermediul târgurilor de meşteri unde publicul ia 
contact cu meşteşuguri pecum olăritul, lemnăritul, ţesăturile etc., precum Târgul Meşterilor 
Populari, care se desfășoară, de obicei, în primul ewkwnd din luna septembrie, cu participarea a 
peste 70 de meşteri populari din țară și din judeţul Vaslui. În aceeaşi ordine de idei, înaintea 
sărbătorii pascale, de Florii, are loc şi târgul de Ouă încondeiate şi icoane, manifestare ajunsă la a 
XIV-a ediţie în 2017, cu participarea meșterilor populari din Bucovina și din alte locuri,  
încondeietori de ouă şi iconari, implicați în atelierele de lucru pentru copii. De asemenea, Târgul 
de primăvară, ajuns la ediția a IX-a, se desfășoară în wekendul din preajma sfârşitului lunii 
februarie şi începutului lunii martie, unde mărţişoarele tradiţionale, cu organizarea expoziţiei cu 
vânzare şi a atelierelor pentru copii, ne amintesc de întâmpinarea primăvara prin vechi simboluri. 
Menţionăm că acest eveniment e devenit unul cu participarea preponderentă a meşterilor 
populari din judeţul Vaslui. 

Reluarea festivalului internațional de folclor “Hora din străbuni”, în 2013, după o pauză de 
16 ani, organizat în prima săptămână a lunii august, a atras interesul ansamblurilor județene, 
naționale și internaționale, spectatorilor și telespectatorilor. Varietatea folclorului prezentat, 
nivelul de pregătire al grupurilor participante au determinat un interes ce a crescut constant de-a 
lungul celor trei ediții (2013, 2015, 2017). Opțiunea de organizare a evenimentului în mai multe 
locații din județul Vaslui (Vaslui – Teatrul de vară, Parcul Copou, Centrul Civic; Bârlad – Casa de 
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Cultură, Centru; Huși – Centru; Negrești – Centru; Pădureni – Teatrul de vară; Hoceni - Teatrul de 
vară), a avut drept rezultat o creștere considerabilă a numărului de beneficiari. Difuzarea în direct 
și în reluare a înregistrării spectacolelor au oferit județului Vaslui un pofit de imagine suplimentar. 

Organizat în prima săptămână a lunii august, Au fost invitate ansambluri din: Armenia, 
Serbia, Spania, Peru, Columbia, Vietnam, Georgia, Muntenegru, Turcia, Grecia, Algeria,  Sri Lanka, 
Polonia, Mexic, Rusia, Thailanda, Republica Moldova, Macedonia, Ucraina, precum si din cele mai 
importante regiuni istorice ale Romaniei (Maramureș, Banat, Oltenia, Muntenia, Transilvania și 
Moldova). Au fost invitate să participe toate ansamblurile din județul Vaslui (aprox. 25/ediție). 

Un segment important din domeniul conservării şi promovării culturii tradiţionale este 
reprezentat de muzica veche. Astfel, Festivalul Fanfarelor a ajuns la a XIII-a ediție, organizat anual 
și itinerant, în diferite localități ale județului Vaslui, fără dată fixă. Un alt festival care se desfășoară 
în județ, cu periodicaitate bienală, Fluieraș vasluian, se adresează instrumentelor vechi de suflat. 
Ajuns la a XVI-a ediție, locul tradițional de desfășurare festivalului a devenit Muntenii de Sus, la 8 
noiembrie. Atât la Festivalul Fanfarelor cât și la Fluieraș vasluian, putem constata o participare 
consistentă a tinerei generații, numărul copiilor implicați asigurând continuitatea muzicii 
tradiționale. În aceeaşi strategie, de transmitere a valorilor tradiţionale tinerei generaţii, se 
încadrează şi cursul de dans popular adresat elevilor care formează ansamblul de dansuri Hora 
Vasluiului, sub coordonarea coregrafului Virginel Solomon, precum și muzica populară pentru copii 
în cadrul grupului folcloric “Mugurel”, drept pentru care desfășoară și un festival județean, 
itinerant și bienal, Mugur de tezaur. 

Cercetarea tradiţiilor locale reprezintă un reper major al activităţii instituţiei noastre, aşezat sub 
numele grăitor al campaniei Izvoare limpezi. Întocmirea fişelor culturale ale comunelor, în vederea 
identificării obiceiurilor, meşterilor populari şi stadiului de elaborare a monografiilor de localităţi se află în 
curs de finalizare. Activitatea de cercetare și documentare a specialiștilor Centrului, pe teren și în 
arhive, a fost concretizată în publicarea fișelor pentru 38 dintre cele 81 de comune, în revista Est, 
nr. 14/2016 și nr. 15/2016, urmând să fie finalizată până în anul 2019. De asemenea, sub egida 
aceleași campanii, a fost sprijinită editarea monografiilor de comune, prin tipărire și oferire de 
consultanță științifică, astfel: Muntenii de Jos, 2015; Ștefan cel Mare, 2015; Văleni, 2015;  Dimitrie 
Cantemir, 2016; Bogdănești, 2017.  

Având în vedere celebrarea Centenarului Marii Uniri, în cursul anului 2017 proiectul Izvoare 
limpezi a continuat pe aceleași coordonate dar adaptat momentului, sub denumirea Satul vasluian 
– tradiție și actualitate, cu implicarea unei echipe de 40 de fotografi, în medie, care au participat la 
nouă ateliere desfășurate pe parcursul anului, însumând 25 de comune. Cu acest prilej, atât pe 
pagina de facebook a proiectului, Pe coclauri vasluiene, cât și pe cea instituției Cultura Vaslui, 
precum și pe site-ul instituței, www.cjcpctvs.ro, a fost promovat, prin imagini, satul vasluian în 
toate aspectele sale tradiționale: meșteșuguri, case, biserici etc. În cursul anului 2018, intenționăm 
concretizarea proiectului într-un album de fotografie reprezentativ pentru satul vasluian, în 
ansamblu, marcând cei 100 de ani de la Marea Unire.  

 De asemenea, prin proiectul de transpunere digitală a benzilor de magnetofon din Arhiva de 
Folclor “Vasile Adăscăliței”, derulat între anii 2-14-2016, care cuprinde înregistrări de folclor din 
județul Vaslui, din anii 1965-1975, au fost deja valorificate printr-un CD cu selecții audio, anexat 
volumului Teatru popular de Anul Nou în Moldova, de Vasile Adăscăliței. Un alt CD, imprimat la 
sfârșitul anului 2017, Măi soldate roșior, cu selecții din fonoteca amintită, privitoare la folclorul 
Primului Război Mondial, vine în întâmpinarea celebrării Centenarului Marii Uniri. 
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 Programul cultural multianual “După Tănase” specializat pe problematica creaţiei 
artistice contemporane 

Programul “După Tănase” presupune protejarea, promovarea şi valorificarea creaţiei 
artistice contemporane, precum şi educaţia permanentă în vederea formării profesionale în afara 
sistemelor formale de educaţie. Continuarea desfăşurării festivalurilor, târgurilor, spectacolelor, 
concursurilor pentru amatori sau iniţierea altora, oferă mediul propice de manifestare a artei 
interpretative neprofesioniste de toate genurile (literatură, teatru, coregrafie, muzică, arte plastice 
etc). Taberele tematice de creaţie reprezintă oportunitatea ideală de dialog şi de promovare a 
artei în general şi a celei de factură tradiţională în special. Programul nu impune limită de 
participare, adresându-se în egală masură atât elevilor, cât şi celor ce au deprinderi artistice şi  
beneficiază sau nu de servicii didactice în domeniul artei. 

Începând din cursul anului 2014, în cadrul instituției se derulează proiectul „Scrie despre 
tine”, atelier de actorie și dramaturgie iniţiat de Vera Ion şi Sorin Poamă, destinat elevilor de liceu, 
fiind explorate noi tipuri de dramaturgie bazate pe poveştile reale ale tinerilor. Atelierele au fost 
finalizate într-o serie de spectacole atât în cadrul Zilelor teatrului tânăr la Vaslui, în perioadele 17-
20 octombrie, în 2015, și 22-24 septembrie, în 2017, cât și într-un spectacol din cadrul Festivalului 
Umorului “C. Tănase”, la Vaslui și Bârlad, în octombrie 2016.  

Organizat bienal, în prima săptămână a lunii octombrie, cu amploare și vizibilitate națională, 
Festivalul internațional al umorului “Constantin Tănase”, a ajuns la ediția a XXIV-a, în 2016, pe 
durată de opt zile, cu 21 de spectacole ale celor mai cunoscute teatre din țară. Secțiunile 
festivalului, gala teatrelor de comedie și concursurile de interpretare, s-au desfășurat în Vaslui, 
Bârlad și Negrești. Au fost implicați peste 60 de voluntari, elevi din liceele vasluiene, care au 
contribuit la promovarea evenimentului. 

Sărbătorirea Zilei Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, se desfășoară cu participarea elevilor din 
liceele vasluiene, în cadrul unui concurs-recital de poezie și eseu, pe marginea operei poetului 
național Mihai Eminescu.  De asemenea, sprijinirea unor concursuri literare locale, Cu Eminescu 
prin mileniul III, de la Văleni, precum și a unor manifestări culturale şi spectacole folclorice locale, 
în comunele din județul Vaslui. 

Sprijinirea unor publicaţii locale se bucură de atenţia noastră. Avem în vedere revista 
„Elanul”, de la Giurcani, 12 numere pe an, „Ecouri literare”, unul sau două numere pe an, și 
„Vutcani”, patru numere pe an. De asemenea, sprijinirea publicării unor monografii de comune, 
prin consultare ştiinţifică ori tipărire (precum: Muntenii de Jos, Ștefan cel Mare, Văleni, 
Bogdănești, Dimitrie Cantemir), sau alte lucrări ale autorilor vasluieni, menţionate în programul 
minimal.  
  Activitatea instituției noastre este reflectată în paginile revistei „Est”, cu apariție bianuală 
sau anuală, în funcție de activități și necesități, cu contribuţii de istorie locală și etnografie.  

 
Programul cultural multianual “Coordonarea activitatii asezamintelor culturale” 

specializat pe coordonarea şi monitorizarea activităţii aşezămintelor culturale din judeţ. 
Programul îşi propune coordonarea, monitorizarea şi îndrumarea activităţii aşezămintelor 

culturale de nivel judeţean. În judeţul Vaslui, în 77 dintre cele 86 de localităţi (81 de comune, 2 
oraşe şi 3 municipii), funcţionează cel puţin un aşezământ cultural. Cu excepţia caselor de cultură 
din municipiile Vaslui şi Bârlad aflate sub autoritatea Asociaţiei Naţionale a Caselor de Cultură ale 
Sindicatelor din România, celelalte funcţionează sub autoritatea financiară a administraţiei publice 
locale şi sub autoritatea metodologică a Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
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Culturii Tradiţionale Vaslui. Există câteva categori: localităţi care dispun atât de aşezământ cultural 
cât şi de conducerea curentă a acestuia de către un director, de localităţi care au un aşezământ 
cultural dar care nu beneficiază de conducere specializată şi de localităţi care nu dispun nici de 
aşezământ cultural nici de conducere a activităţii culturale locale. Există o a patra situaţie, precum 
comuna Laza, unde, deşi există director, aşezământul cultural a fost demolat. 

Prin acest program se are în vedere coordonarea metodologică a directorilor, referenţilor şi 
managerilor aşezămintelor culturale. În acest sens, au loc două seminarii metodologice pe an, în 
martie-aprilie și noiembrie-decembrie, referitoare la principalele evenimente culturale desfășurate 
în cursul anului.  

Au avut loc și deplasări metodice, precum la Pădureni, în 2014, pentru un atelier de 
confecționat măști populare, și la Târgu Neamț, în 2015, la ateliere de țesături și cusături, în 
vederea realizării de proiecte pentru confecționarea costumului popular în cadrul asociațiilor 
meșteșugărești din județul Vaslui.  

În anii 2013 și 2016, au fost organizate două module pentru curs de dans popular pentru 
directorii și referenții culturali din județul Vaslui.  
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7. Proiecte din cadrul programelor: 

2013 
Prin programul minimal al C.J.C.P.C.T. Vaslui, în cadrul celor trei programe, au fost realizate 31 

de proiecte, astfel:  
 
A. PROGRAMUL CULTURAL “RĂDĂCINI”- CULTURĂ TRADIŢIONALĂ 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Propuneri 

buget 
1 18 ianuarie Simpozion „Eminescu prin mileniul III”, Văleni 132 lei 
2 24 ianuarie Spectacol omagial „Mica Unire” – Vaslui 9.537 lei 
3 24 ianuarie „Unirea, Naţiunea a făcut-o!”, spectacol omagial Soleşti 23 lei 
4 ianuarie- 

decembrie 
Sprijinirea apariţiei revistei Elanul 5002 lei 

5 ianuarie- 
decembrie 

Înfiinţarea bibliotecii de specialitate a CJCPCT (amenajarea 
unui spaţiu pentru arhivă şi bibliotecă) 

0 

6 ianuarie- 
decembrie 

Documentare pentru monografia obiceiurilor de iarna din 
judetul Vaslui. Cercetarea elementelor de teatru popular 
Culegere monografica – Teatrul popular de Anul Nou din 
judetul Vaslui, reeditare 

0 

7 23 februarie Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale 
Întâlnirea rapsozilor populari din arealul judeţului Vaslui – 
Muguri de tezaur 

0 

8 23-24 
februarie 

Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Târg de 
primăvară 

5.914 lei 

9 februarie- 
decembrie 

Elaborarea şi desfăşurarea cursului de dans popular 
moldovenesc adresat elevilor de liceu 

10.925 lei 

10 martie- 
octombrie 

Promovarea meşterilor populari din judeţul Vaslui în cadrul 
sărbătorilor „Zilele satului”, „Fii satului”, hramuri etc 

0 

11 13 aprilie Cântec drag din plai străbun 1.000 lei 
12 27-28 aprilie Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. 

Oua incondeiate. Icoane.Expozitie. Atelier.Vanzare 
4.352 lei 

 
13 1 iunie Promovarea jocurilor vechi destinate copiilor. 

Jocuri uitate 
0 

14 24-28 iunie Workshop dans popular pentru directorii de camine 
culturale 

4.976 lei 

15 iunie 
decembrie 

Editarea revistei de etnografie şi folclor local 
EST (2 apariţii) 

2.118 lei 

16 30 iunie Cavalerii Creştinătăţii. Statuia ecvestra Băcăoani 1.145 lei 
17 21 iulie Festivalul de muzică corală, laică şi religioasă 

„Gh. Cucu” 
1.071 lei 

18 6 septembrie Simpozion Satul vasluian tradiţional 0 
19 6-8 

septembrie 
Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. 
Târgul mesterilor populari 

16.954 lei 
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20 19-22 
septembrie 

Festival folcloric internaţional Hora din străbuni 
Ediţia a III-a 

119.082 lei 

21 6 octombrie Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale 
Festivalul fanfarelor 

14.957 lei 

22 12 octombrie Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură,ediţia a V-a 1.420 lei 
23 12-13 

octombrie 
Zilele Huşilor 501 lei 

24 26 octombrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Dimitrie Cantemir 0 
25 octombrie- 

noiembrie 
Cercetarea subzonelor etnofolclorice Valea Stemnicului 
(Rafaila, Oşeşti,  Cozmeşti, Deleşti, Bălteni, Brodoc) 
şi Valea Racovei (Gârceni, Pungeşti, Ivăneşti, Laza, Puşcaşi) 
Realizarea fişei culturale a fiecărei localităţi din zonă 

 

26 10 noiembrie Promovarea instrumentelor de suflat. Fluieraş vasluian, 
ediţia a XIV-a 

2.000 lei 

27 24 noiembrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Alexandru Vlahuţă 0  
28 1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei 8.354 lei 
29 22 decembrie Festivalul Datini şi obiceiuri de iarnă 22.326 lei 
TOTAL A 231.762 lei 
 

B. PROGRAMUL CULTURAL “DUPĂ TĂNASE” – CULTURĂ CONTEMPORANĂ 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului 

Propuneri 
buget 

1 februarie- 
decembrie 

Participarea interpreţilor şi a formaţiilor folclorice din jud. 
Vaslui la festivaluri naţionale şi internaţionale 

253 lei 

2 8 martie Ziua internaţională a Femeii – spectacol folcloric 114 lei 
3 martie  Dan Ravaru, Ștefan al II-lea și Vasluiul, capitală a 

Moldovei 
898 lei 

4 mai Ioan Baban, Ecoul numelor proprii 1.000 lei 
5 iulie Radu Bobic, Rădăcini, vol. De 10 nuvele inspirat din lumea 

satului 
898 lei 

6 16-19 august Zilele Municipiului Vaslui 0  
7 august Dan Ravaru, Ştefan cel Mare şi Vasluiul 1.001 lei 
8 mai Volum de 10 nuvele inspirate din lumea satului 

”Rădăcini” de Radu Bobic 
900 lei 

9 9 noiembrie Concursul național ”Muzart” 1.000 lei 
10 17 noiembrie Concurs de monolog și duete, Lipovăț 1.000 lei 
11 24 noiembrie Atelier de poezie, Ivești. Participă membrii cenaclurilor 

”Ion Iancu Lefter” și ”Poesis Moldaviae” 
1.788 lei 

12  Digitizarea benzilor de magnetofon din arhiva de folclor 382 lei 
TOTAL B 9.234 lei 
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C. COORDONAREA ŞI MONITORIZAREA ACTIVITĂŢILOR CĂMINELOR CULTURALE, CASELOR DE CULTURĂ ŞI 
CENTRELOR CULTURALE 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Propuneri 

buget 
1 1 martie  Seminar metodic „Strategii şi politici culturale în Vaslui,  

Participa directorii de aşezăminte din teritoriu, precum şi  
reprezentanţii primăriilor 

 

2 ianuarie - 
decembrie 

Acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii 
dosarelor pentru accesarea de fonduri guvernamentale 

 

3 ianuarie - 
decembrie 

Participarea în comisiile de evaluare a comisiilor de 
management sustinute de candidatii la functia de director 
(camin cultural, centru cultural) 

 

4 ianuarie – 
decembrie 

Deplasări metodice regulate în teritoriu pentru activităţi 
de monitorizare a performanţelor  aşezămintelor 
culturale şi pentru acordarea de sprijin metodic 
conducerilor acestora 

 

5 ianuarie – 
decembrie 

Transmiterea prin scrisori metodice la nivel de teritoriu , 
de recomandări privind strategii culturale europene  

 

6 ianuarie – 
decembrie 

Elaborarea strategiei culturale pe termen scurt, mediu şi 
lung a judeţului Vaslui 

 

7 octombrie Seminar metodic „Strategii şi politici culturale în Vaslui,  
Participa directorii de aşezăminte din teritoriu, precum şi  
reprezentanţii primăriilor 

 

TOTAL GENERAL 240.996 lei 
 

2014 
Prin programul minimal al C.J.C.P.C.T. Vaslui, în cadrul celor trei programe, au fost realizate 31 

de proiecte, astfel:  
A. Programul cultural “RĂDĂCINI”- cultură tradiţională 

 
Nr. 
crt. 

Data Denumirea proiectului Sumă 

1 Tot anul 
 
 
 
 

Cercetarea subzonei etnofolclorice Valea Tutovei 
(Dragomireşti,Voineşti,Ghergheşti, Iana, Puieşti, Pogana, 
Ibăneşti, Perieni, Ciocani, Coroieşti, Iveşti,Pogoneşti,Tutova, 
Pochidia, Alexandru Vlahuţă, Bogdana,  ogdăniţa).Realizarea 
fişei culturale a fiecărei comune din zonă 

 

2 ianuarie-dec. Sprijinirea editării de monografii pentru localităţile judeţului   

3  Digitizarea benzilor de magnetofon din arhiva instituţiei, 
referitoare la zonele cercetate 

2.548,00 lei 

4 28 febr.-1 mart Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Târg de primăvară 3229,86 lei 
5 martie- Promovarea meşterilor populari din judeţul Vaslui în cadrul  
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octombrie sărbătorilor: „Zilele satului”, „Fii satului” etc. 
6 4 aprilie 

 
„Cântec drag din plai străbun” - festival folcloric interjudeţean 1000,00 lei 

7 8 aprilie Ziua internaţională a rromilor 952,00 lei 
8 12-13aprilie 

 
Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Oua încondeiate. 
Icoane. Expoziţie. Atelier.Vânzare 

4603,72 lei 

9 1 mai Spectacol etnofolcloric de Armindeni 952,00 lei 
10 1 iunie Promovarea jocurilor vechi destinate copiilor. Jocuri uitate  
11 8 iunie 

 
Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale 
Festivalul fanfarelor, ediţia a  X-a 

19720,34 lei 

12 2 iulie Spectacol folcloric „Cavalerii Creştinătăţii”, Muntenii de Jos 1700,00 lei 
13 6 septembrie Simpozion ”Satul  vasluian  tradiţional”  
14  5-7 septembrie Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Târgul mesterilor 

populari, ediţia a XII-a 
22855,86 lei 

15 18-19 
octombrie 

Festivalul folcloric național ”Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în 
bătătură”, ediţia a V-a 

2500,00 lei 

16 26 octombrie 
 

Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale. 
Festivalul de muzică populară pentru copii ”Muguri de 
tezaur” Ivești 

7633,00 lei 

17 26 octombrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Dimitrie Cantemir  
18 17 noiembrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Alexandru Vlahuţă  
19 21 decembrie Festivalul Datini şi obiceiuri de iarnă, ediţia a XXXIII-a 32452,94 lei 
20 februarie- 

decembrie 
Desfăşurarea cursului de dans popular adresat elevilor- 
ansamblul ”Hora Vasluiului” 

13.566,34lei 

21 26 decembrie Spectacol de colinde ”Domn’ dom’ să-nălțăm” 2195,00 lei 
TOTAL - A 115909,06 lei 

B. Programul cultural “DUPĂ TĂNASE” – cultură contemporană 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Sumă 

1 15 ianuarie Ziua Culturii Române - Concurs de interpretare şi eseu 2000,00 lei 
2 19 ianuarie Simpozion „Eminescu prin mileniul III”, Văleni  
3 24 ianuarie Spectacol omagial „Mica Unire” – Vaslui 6977,49 lei 

4 martie, 
septembrie 

Editarea revistei „Ecouri Literare” (2 numere) - Cenaclul 
„Poesis Moldaviae” 2298,81 lei 

5 iunie, 
decembrie Editarea revistei „Est” (2 numere) - CJCPCT 2418,04 lei 

6 tot anul Sprijinirea apariţiei revistei Elanul, editată de Academia 
rurală „Elanul”, Giurcani 5001,60 lei 

7 Iunie, 
decembrie 

 „Soare, soare, frăţioare!” Restituiri etnografice de V. 
Adăscăliţei, volum editat de Lucian-Valeriu Lefter 
 

2598,14 lei 
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8 26-31 mai 
Selecţii zonale în vederea stabilirii concurenţilor în cadrul 
secţiunii de interpretare a Festivalului Umorului 
„Constantin Tănase” 

 

9 Iulie Festivalul de muzică corală, laică şi religioasă „Gheorghe 
Cucu”, Puiești 

 

10 7-11 iulie Atelier „Arta actorului – De la improvizaţie la spectacol” 4900,58 lei 
11 15-17 august 

 
Zilele Municipiului Vaslui – lansarea volumului Vaslui: de la 
târg la oraş, de Paul Zahariuc şi Lucian-Valeriu Lefter 

 

12 5-12 
octombrie 

Festivalul Umorului „Constantin Tănase”, ediție a XXIII-a 182301,47 lei 

13 octombrie,  
decembrie 

Editare volum „Călători străini prin Vaslui”, Dan Ravaru 899,25 lei 

14 octombrie,  
decembrie 

Editare volum „Memorial umoristic”, Dan Ravaru 1376,45 

15 1 decembrie Ziua Naţională a României. Spectacol folcloric 10297,00 lei 
16 decembrie Tipărire volum ”Poem în zăpadă”, de Ioan Mâcnea 899,99 lei 
17 decembrie Tipărire volul ”Învierea a doua”, de Ioan Iancu Lefter 1948,92 lei 
18 decembrie Tipărire volum ”Un veac de vis”, de Gh. Clapa 539,55 lei 
19 decembrie Tipărire volum ”Imaginea evereilor din Vasluiul interbelic”, 

de Constantin Focșa 
292 lei 

20 tot anul 
 

Participarea interpreţilor şi a formaţiilor folclorice din jud. 
Vaslui la festivaluri naţionale şi internaţionale 

13485,68 lei 

TOTAL - B 238234,97 lei 
 

C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor culturale 
 

Nr. 
crt. 

Data/Responsabil Denumirea proiectului Sumă 

1 14 martie  
 

Seminar metodic „Strategii şi politici culturale în Vaslui”; 
participă directorii de aşezăminte din teritoriu, precum şi  
reprezentanţii primăriilor - Pădureni 

- 

2 ianuarie – 
decembrie 

Acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de fonduri guvernamentale 

- 

3 ianuarie – 
decembrie 

Participarea în comisiile de evaluare a comisiilor de 
management susţinute de candidaţii la funcţia de director 
(cămin cultural, centru cultural) 

- 

4 ianuarie – 
decembrie 
 

Deplasări metodice regulate în teritoriu pentru activităţi de 
monitorizare a performanţelor aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de sprijin metodic conducerilor acestora 

- 

5 ianuarie – 
decembrie 

Transmiterea prin scrisori metodice la nivel de teritoriu, de 
recomandări privind strategii culturale europene  
 

- 

6 ianuarie – Elaborarea strategiei culturale pe termen scurt, mediu şi lung - 
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decembrie a judeţului Vaslui 
7 26-29 iunie 

 
Atelier de confecţionat măşti, dans popular şi arte plastice 
pentru directorii de cămine culturale - Pădureni 

2855,00 lei 

8 4 decembrie Seminar metodic „Datini şi obiceiuri de iarnă în judeţul 
Vaslui” – participă directorii de cămine culturale şi 
responsabilii formaţiilor de datini şi obiceiuri 

 

TOTAL - C 2.855 lei 
TOTAL GENERAL 356.999,03 lei 

 
2015 

Prin programul minimal al C.J.C.P.C.T. Vaslui, în cadrul celor trei programe, au fost realizate 53 
de proiecte, astfel:  

 
A. Programul cultural “RĂDĂCINI”- cultură tradiţională 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Sumă lei 

1 Tot anul Cercetarea etnografică a subzonelor Valea Bârladului superior 
și Valea Vasluiului.  Întocmirea fişelor culturale 

 

2 martie Digitizarea benzilor de magnetofon din arhiva instituţiei ”V. 
Adăscăliței” (înregistrări de folclor) 

2548  

3 28 februarie  
1 martie 

Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Târg de primăvară 5348,95   

4 4-5 aprilie Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. 
Oua încondeiate. Icoane. Expoziţie. Atelier.Vânzare. 

9765,14 

5 17 aprilie Festival folcloric Cântec drag din plai străbun 1826,92 

6 1 mai Spectacol folcloric de Armindeni 1786 

7 30-31 mai Tabără de meşteşuguri tradiţionale Flori de mai, ed. a V-a, 
Soleşti 

1163,95 

8 31 mai Concert omagial Silvia Ene- 35 de ani, Ivăneşti 9636,09 
9 1 iunie Promovarea jocurilor vechi destinate copiilor. Târg de jucării 8008,42 
10 5 iulie Cavalerii Creștinătății, Băcăoani 2102,50 
11 31 iulie-

4aug. 
Festivalul Internaţional de Folclor Hora din străbuni, ed. a IV-a 227705,10 

12 1-2 august Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură, ed. a VI-a 4100 
13 4 - 6 

septembrie 
Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale.  
Târgul mesterilor populari, ediţia a XIII-a 

24351,53 

14 6 septembrie Spectacol omagial – Mugurel 15 10403,60 
15 iulie Festivalul de muzică corală Gheorghe Cucu, Puieşti 2186 
16 26 oct. Simpozion – Evocarea personalităţii lui Dimitrie Cantemir  
17 8 noiembrie  Fluieraş vasluian, ediţia a XV-a, Miclești 14524,38 
18 30 

noiembrie 
Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale 
Festivalul fanfarelor, ediţia a XI-a 

53955,93 
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19 20 
decembrie 

Festivalul Datini şi obiceiuri de iarnă, ediţia a XXXIV-a 43336,26 

20 Tot anul Participarea interpreţilor şi a formaţiilor folclorice din jud. 
Vaslui la festivaluri naţionale şi internaţionale 
 

15113,75 

21 1-2 iulie Festivalul Național de Folclor ”Pe deal la Teleormănel”, 
Giurgiu-Raluca Radu 

 

22 29-31 mai Festivalul ”Alb-Umor”, Alba Iulia- Ion Toderașcu(epigrame)  
23 8-12 august Festivalul Internațional de Folclor ”Peștișorul der Aur”, Tulcea- 

Ansamblul ”Hora Vasluiului” 
 

24 7-24 august Festivalul Internațional de Folclor ”Roza bulgară”, Primorsko, 
Bulgaria-Grupul folcloric ”Mugurel” 

 

25 10-11 
octombrie 

Zilele Hușilor, Huși- Ansamblul ”Hora Vasluiului”  

26 16-18 
octombrie 

Festival-concurs de satiră și umor ”Otopeniul vesel”, Otopeni- 
Dănuț Ailincăi(interpretare) 

 

27 23-25 
octombrie 

Festivalul Național de Umor ”Ion Canavoiu”, Craiova, Ion 
Toderașcu(epigrame) 

 

28 28 
decembrie 

Festivalul ”Datini de iarnă”, Roznov, Neamț- Ansamblul 
folcloric ”Todireșteanca” 

 

29 martie- 
octombrie 

Promovarea rapsozilor și meşterilor populari din judeţul Vaslui 
în cadrul sărbătorilor: Zilele satului, Fiii satului etc. 

10761 

30 15 august Laza  
31 29 august Pungești  
32 8 noembrie Moara Domnească  
TOTAL A 448623,52 
 

B . Programul cultural “DUPĂ TĂNASE” – cultură contemporană 

Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Sumă lei 

 
EVENIMENTE 

1 14-15 
ianuarie 

Ziua Culturii Române - Concurs de interpretare şi eseu, 
Eminescu: nostalgice iubiri 2633,40 

2 18 ianuarie Simpozion Eminescu prin mileniul III, Văleni  
3 24 ianuarie Spectacol omagial Mica Unire, Vaslui 6495,07 
4 8 februarie Spectacol omagial Nicolae Balan – 80 de ani 1331 
5 25 martie Concert de Buna Vestire 1276,20 
6 28 martie Olimpiada naţională corală 592,63 
7 7 mai Concurs de cultură generală Cel mai bun câştigă 500 

8 iunie-
octombrie Atelier de actorie şi dramaturgie Scrie despre tine. 25902,59 

9 22-28 iunie  Atelier de actorie şi dramaturgie Scrie despre tine- sesiunea I  
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10 Septembrie  Atelier de actorie şi dramaturgie Scrie despre tine- sesiunea II  
11 10-20 

octombrie 
Atelier de actorie şi dramaturgie Scrie despre tine- sesiunea III. 
Zilele teatrului tânăr la Vaslui 

 

12 2 iulie Evocare Ştefan cel Mare. Noaptea europeană a muzicii clasice 438,71   
13 9 august Simpozion- Traditie, cultura si istorie pe Valea Prutului- Ioan 

Macnea Vetrisanu, 80 
 

3729 

14 10-24 
octombrie 

Atelier de construcția păpușii, sculptură în lemn și icoane pe 
sticlă adresat cadrelor didactice din învățământul preșcolar și 
școlar 

4153,54 

15 21 august Nicolae Viziteu-70 de ani 706,13 
16 14 noiembrie Concurs național de interpretare Muzart 1759,05 
17 1 decembrie Ziua Naţională a României  
18 10 decembrie Ziua persoanelor cu dizabilități 4300 
19 27 decembrie Spectacol de Crăciun Domn, Domn să-nălțăm!, Huși 5357 

20 ianuarie - 
decembrie 

Desfăşurarea cursului de dans popular adresat elevilor– 
ansamblul Hora Vasluiului 

12228 

TOTAL  EVENIMENTE                                                                                                                               71402,32 
  

 
PUBLICAŢII 

1 martie, sept.  Ecouri Literare (1 număr), Cenaclul „Poesis Moldaviae” 969,56 

2 iunie, dec. Est (1 număr), revistă de cultură a CJCPCT Vaslui 3299,43 

3 tot anul Elanul, revistă editată de Academia rurală „Elanul”, Giurcani (12 
numere) 5001,60 

4 septembrie Radu Bobic- Lungul drum spre casă 680,18 
5 mai Dan Ravaru, Jocuri de ieri pentru copiii de azi 1765,80 
6 mai Dan Ravaru, Portul popular vasluian. Istorie și actualitate 1481,31 
7 mai Lucian-Valeriu Lefter, Mircea Ciubotaru la 70 de ani,  

vol. omagial 
 

8 octombrie Daniel Grosu- Demnitate pierdută 2488,47 
9 mai-

septembrie 
Revista Vutcani, 2 numere  856,74 

10 august Ioan Mâcnea-Vetrişanu – Gloata Moşiei 1006,64 
11 august Ion Iancu Lefter- Poezii de sertar 1399,56 
12 august Vasile Adăscăliţei, Teatrul popular de Anul Nou din Moldova, 

editată de Lucian-Valeriu Lefter 
8123,23 

13 decembrie Dan Ravaru- Aspecte ale Vălăretului din județul Vaslui 1242,60 
14 octombrie Lucian-Valeriu Lefter, Monumentul – Tradiţie şi viitor, vol. XVI  
15 decembrie Ioan Mâcnea Vetrişanu – Rădăcini de Prut 990,37 
16 decembrie  Ioan Mâcnea Vetrişanu – Cer şi pământ, în lan de floarea 

soarelui 
974,46 
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17   decembrie Lucian-Valeriu Lefter, Catagrafia ţinutului Vaslui la 1820  
18 ianuarie-

decembrie 
Sprijinirea editării de monografii pentru localităţile jud. Vaslui  1539,21 

19 iunie Ion Diaconu, Săptămâna roşie (săptămâna care nu trebuia sa fie)  
20 iunie  Octavian Dumitriu, Monografia comunei Văleni  
21 iulie Paul Zahariuc, Lucian Lefter, Comuna Ștefan cel Mare(I)  
22 Iulie Romică Brunchi, Muntenii de Jos-Ieri și azi  
TOTAL PUBLICAȚII 31819,16 
TOTAL - B 103221,48  

 

B. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor 
culturale 

C.  
Nr. 
crt. Data Denumirea proiectului Sumă lei 

1 ianuarie - 
decembrie 

Acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de fonduri guvernamentale 

 

2 ianuarie - 
decembrie 

Participarea în comisiile de evaluare a comisiilor de 
management susţinute de candidaţii la funcţia de director 
(cămin cultural, centru cultural) 

 

3 ianuarie – 
decembrie 

Deplasări metodice regulate în teritoriu pentru activităţi de 
monitorizare a performanţelor aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de sprijin metodic conducerilor acestora 

 

4 ianuarie – 
decembrie 

Transmiterea prin scrisori metodice la nivel de teritoriu, de 
recomandări privind strategii culturale europene  

 

5 ianuarie – 
decembrie 

Elaborarea strategiei culturale pe termen scurt, mediu şi 
lung a judeţului Vaslui 

 

6 4 aprilie Seminar metodic „Organizarea Festivalului de Folclor Hora 
din străbuni”; participă directorii de aşezăminte din 
teritoriu, precum şi  reprezentanţii primăriilor - Vaslui 

 

7 22-23 mai Deplasare metodică la Tg Neamţ cu directorii de cămine 
culturale 2343 

8 30-31 mai Tabără de meşteşuguri tradiţionale Flori de mai, Valea 
Siliştii, com. Soleşti. Atelier demonstrativ pentru copii cu 
participarea directorilor de aşezăminte culturale 

 

9 5-7 iunie Curs de dans popular, modulul II, adresat directorilor de 
aşezăminte culturale, Vaslui- Poiana Căprioarei, Vaslui 

 

10 3 decembrie Seminar metodic „Datini şi obiceiuri de iarnă în judeţul 
Vaslui” – participă directorii de cămine culturale şi 
responsabilii formaţiilor de datini şi obiceiuri 

 

TOTAL - C 2.343 lei 
TOTAL GENERAL 554.188  lei 

 
2016 
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Prin programul minimal al C.J.C.P.C.T. Vaslui, în cadrul celor trei programe, au fost realizate 67 
de proiecte, astfel:  
A. Programul cultural “RĂDĂCINI”- cultură tradiţională 

Nr. 
crt. 

Data Denumirea proiectului Suma 

1 26-28 
februarie 

Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale.Târg de primăvară, 
ed. a VIII-a 

5384.31 

2 5 martie Festivalul muzicii păstorești, Ed. a II-a   

3 5 martie  Șezătoare la Muzeul din Satul Nou, Solești   

4 martie Digitizarea benzilor de magnetofon din arhiva de folclor V. 
Adăscăliței (înregistrări din anii 1965-1975, din județul Vaslui) 

4167.00 

5 8 aprilie Ziua internaţională a rromilor   
6 9-10  Aprilie Festival folcloric - Cântec drag din plai străbun 1500.00 
7 10 aprilie  Comemorare: semicentenar Virgil Caraivan (simpozion), 

Șuletea 
  

8 23-24 aprilie Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. Oua încondeiate. 
Icoane. Expoziţie. Atelier.Vânzare. 

7375.82 

9 Aprilie-
decembrie 

Participarea interpreţilor şi a formaţiilor folclorice din jud. 
Vaslui la festivaluri naţionale şi internaţionale 

  

10 21 martie Maria Cornea - Festivalul "Florile Ceahlăului", Piatra Neamț 440.78 
11 24 aprilie Dan Ailincăi - Festivalul de umor ”Lume, lume hai la glume”, 

Ungheni 
134 

12 17 iunie Dan Ailincăi- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa 175.75 
13 17 iunie Andrei Filibiu- Festivalul de poezie patriotică, Aninoasa 137.8 
14 5 iulie Ioan Toderașcu, Cluj 181.6 
15 27 iulie Ans. Codrenii- Avrig 5929.44 
16 5-7 

septembrie 
Ans Soleștenii- Tg Mureș 3979.02 

 17 3 octombrie  Ans. Hora Vasluiului-București 3286.8 
 18 10 octombrie  Ans. Hora Vasluiului- Huși 567.72 
 19 noiembrie Constantin Lernicu - Botoșani 100 
20 decembrie  Ion Toderașcu- Chișinău 83.6 
21 28-26 mai Tabără de meşteşuguri tradiţionale Flori de mai, ed. a VI-a, 

Soleşti. Atelier demonstrativ pentru copii 
607 

22 1 iunie Promovarea jocurilor vechi destinate copiilor. Târg de jucării 3038.60 
23 19 iunie Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale. 

Festival-concurs pentru copii: Muguri de tezaur  
9455.97 

24 2 iulie Cavalerii Creştinătăţii - Băcăoani 1659.00 
25 Iulie-august Tabără de vară de meșteșuguri tradiționale: icoane pe sticlă, 

olărit, cusături, împletituri  
  

26 iulie  Promovarea Festivalului "Hora din străbuni" 337.68 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

78 

27 Iulie-
septembrie  

Promovarea meşterilor populari din judeţul Vaslui în cadrul 
sărbătorilor: Zilele satului, Fiii satului etc. 

  

28 iulie  Sărbătoarea teiului, Epureni 3540.00 
29 august Sărbătoarea comunei Arsura 1640.00 
30 8 septembrie Ziua satului Pădureni 587.64 
31 8 septembrie Ziua satului Buda, Oșești 250.24 
32 8 septembrie Ziua satului Gârceni 190.12 
33 14 octombrie Ziua satului Drânceni 1500.00 
34 6-7 august Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură, ed. a VII-a 8319.00 
35 2-4 

septembrie 
Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale Târgul meșterilor 
populari, ediţia a XIV-a 

27793.99 

36 4 septembrie  Concurs etnografic județean: Lada de zestre 1655.00 

37 25 
septembrie 

Festivalul de muzică corală ”Gheorghe Cucu”, Puieşti 2167.82 

38 30 octombrie Conservarea şi promovarea muzicii populare tradiţionale 
Festivalul fanfarelor, ediţia a XII-a, Vaslui 

43895.01 

39 2-9 
octombrie 

Festivalul Internaţional de umor „C. Tănase” 234513.13 

40 26 octombrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Dimitrie Cantemir   
41 15 noiembrie Simpozion – Evocarea personalităţii lui Alexandru Vlahuţă   
42 18 decembrie Festivalul Datini şi obiceiuri de iarnă, ediţia a XXXV-a 65213.71 
TOTAL - A 439807.55 

 

B. Programul cultural “DUPĂ TĂNASE” – cultură contemporană  

Nr. 
crt. 

Data Denumirea proiectului Sumă 

EVENIMENTE 
1 15 ianuarie Ziua Culturii Române - Concurs de interpretare şi eseu, 

Eminescu: Pași spre nemurire 
2247.00 

2 15 ianuarie Simpozion Eminescu prin mileniul III, Văleni   
3 24 ianuarie Spectacol omagial Unirea Principatelor, Vaslui 18579.20 
4 1 martie Lansare de carte Ion Iancu Lefter ”Poezii de sertar”   
5 6 martie  Ziua culturală a comunei Văleni   
6 21 aprilie  Work-shop ”Arta actorului”- Admiterea la teatru 443.84 
7 26 iunie Festivalul concurs județean de interpretare la muzicuță ”Hora 

muzicuțelor”, Ed. I, Lipovăț 
1953.00 

8  iulie  Atelier de actorie și dramaturgie "Scrie despre tine"  5573.10 
9 octombrie  Atelier de actorie și dramaturgie "Scrie despre tine"  II 4500.00 
10 5 noiembrie Concurs național de interpretare MuzART 1369.75 
11 25 noiembrie Lansare de carte Cornelius Drăgan 587.00 
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12 1 decembrie Ziua Naţională a României 2724.31 
13 3 decembrie Lansare CD Cosmina Adam 5568.96 
14 9 decembrie Terapie prin joc de rol 2400.00 
15 10 decembrie Teatrul de păpuși adresat copiilor de la Complexul de Servicii 

Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui 
3000.00 

16 17 decembrie  Spectacol de Crăciun- Marian Rîlea 3000.00 
17 18-23 

decembrie 
Concurs de artă fotografică 7402.78 

18 21 decembrie Zâmbești, deci exiști-pentru persoanele vârstnice 7126.84 
19 27 decembrie  Domn, Domn să-nălțăm- Băcești 4671.00 
20 Decembrie Expoziție de fotografie și lansarea filmului documentar 

etnografic – Jocurile cu măști de Anul Nou în județul Vaslui 
111.72 

21 ianuarie-
decembrie 

Desfăşurarea cursului de dans popular adresat elevilor– 
Ansamblul Hora Vasluiului 

11490.00 

TOTAL EVENIMENTE 82748.50 

  

PUBLICAŢII 
1 martie, 

septembrie 
Ecouri Literare (2 numere), Cenaclul „Poesis Moldaviae” 1647.03 

2 martie, 
decembrie 

Vutcani (4 numere) 1430.10 

3 aprilie Radu Bobică, Jocuri din fața blocului 724.50 
4 aprilie  Andrei Dumitru, Jocuri de altă dată, ed. a II-a 777.00 
5 iulie, 

decembrie 
Est (2 numere), revistă de cultură a CJCPCT Vaslui 7688.10 

6 iulie-
decembrie 

Sprijinirea editării de monografii pentru localităţile jud. Vaslui    

7 august  Dan Ravaru, “La Sântă Mărie Mare/ S-a stârnit mobilizare” 1032.68 
8 august  Teodor Pracsiu- Spiritul și Oglinda 760.20 
9 august  Petruș Andrei- Fabule, satire și parodii 630.00 
10 august  Dan Ravaru- Aspecte ale artei populare în județul Vaslui 374.85 
11 august  Mihai Cornea la 70 de ani 532.35 
12 septembrie Dan Ravaru, Umor și spirit critic la cronicarii moldoveni 1041.60 
13 noiembrie  Dan Ravaru,  Urcă trenul spre Ardeal/ Încărcat cu militari! 1234.80 
14 octombrie Lucian-Valeriu Lefter, Monumentul – Tradiție și viitor   
15 octombrie Costin Clit - Comuna Dimitrie Cantemir- studiu monografic, vol 

I 
2520.00 

16 noiembrie Ion Iancu Lefter – Volum de poezie postume   
17 noiembrie Ana Maria Gavril - Printe anotimpuri mai calde, mai reci... 767.76 
18 decembrie Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, vol. II.   
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19 decembrie Lucian-Valeriu Lefter, Boierii lui Ştefan cel Mare   
20 decembrie Cătălin Afrăsinei- Întoarcerea cavalerului pelasg   
21 decembrie  Horia Stamati- Valea Horăieții- istorie și onomastică de la 

origini până în prezent 
  

22 decembrie Volum omagial Ansamblul ”Joc” 858.38 
23 tot anul Elanul, revistă editată de Academia rurală „Elanul”, Giurcani 

(12 numere) 
5001.60 

TOTAL - PUBLICAȚII 27020.95 
TOTAL - B 109769.45 

 

C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor culturale  

Nr. 
crt. 

Data Denumirea proiectului Sumă   

1 ianuarie - 
decembrie 

Acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de fonduri guvernamentale 

  

2 ianuarie - 
decembrie 

Participarea în comisiile de evaluare a candidaţilor la funcţia de 
director (cămin cultural, centru cultural) 

  

3 16-18 
noiembrie 

Coordonare și deplasări metodice regulate în teritoriu pentru 
activităţi de monitorizare a performanţelor aşezămintelor 
culturale şi pentru acordarea de sprijin metodic conducerilor 
acestora 

5577.00 

4 ianuarie – 
decembrie 

Transmiterea prin scrisori metodice la nivel de teritoriu, de 
recomandări privind strategii culturale europene  

  

5 ianuarie – 
decembrie 

Elaborarea strategiei culturale pe termen scurt, mediu şi lung a 
judeţului Vaslui 

  

6  iunie Deplasare metodologică în vederea perfecționării directorilor 
de așezăminte culturale  

  

7 26 febr.-
decembrie 

Seminar metodic adresat directorii de cămine culturale, centre 
culturale 

400.00 

TOTAL - C 5977.00 
TOTAL GENERAL 555554.00 
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2017 
Prin programul minimal al C.J.C.P.C.T. Vaslui, în cadrul celor trei programe, au fost realizate 70 

de proiecte, astfel:  
A. Programul cultural “RĂDĂCINI”- cultură tradiţională 

Nr.  
Crt 

Program  
  

Scurtă 
descriere a 

programului 

Nr. proiecte 
în cadrul 

programului 

 
Denumirea proiectului 

  

Buget 
prevăzut 

pe 
program 

      Anul 2017     

1. RĂDĂCINI Cultură 
tradițională 

30     

        Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale.Târg de primăvară, ed. a IX-a- 
24-26 februarie 

6621.01 

        Participarea interpreţilor şi a formaţiilor 
folclorice din jud. Vaslui la festivaluri 
naţionale şi internaţionale 

  

        1. Ioan Toderașcu- Mizil, februarie  94.00 

        2. Ans. Răzeșii, Pogonești- Soroca, martie 2168.18 

        3. Grup Mugurelul- Ucraina, iulie 4782.87 

        4. Ans. Obârșii negreștene- Avrig, iulie 2504.95 

        5. Ans. Răzeșii-Eșelnița, august 6632.01 

        6. Ans. Hora Vasluiului-Lugoj, august 6716.36 

        7. Ans. Hora Vasluiului-Huși, octombrie 543.24 

        8. Grupul ”Răzeșii”, Pogonești- Iași, 
decembrie 

866.56 

        9. Fanfara Băcești-Calafindești- noiembrie 220.79 

        10. Ans. Hora Vasluiului+Trandafir de la 
Moldova-Tg. Mureș, 26 decembrie 

3358.18 

        Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale. 
Oua încondeiate. Icoane. Expoziţie. 
Atelier.Vânzare, 8-9 aprilie 

5851.78 

        Festival folcloric - Cântec drag din plai 
străbun, 20-21 aprilie 

2060.00 

        Tabără de meşteşuguri tradiţionale Flori de 
mai, ed. a VI-a, Soleşti. Atelier 
demonstrativ pentru copii, 26-28 mai 

607 

        Promovarea jocurilor vechi destinate 
copiilor. Târg de jucării, 1 iunie 

7992.64 

        Festivalul iei, Huși, ed. I, 2-4 iunie 12976.66 
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        Promovarea meşterilor populari din judeţul 
Vaslui în cadrul sărbătorilor: Zilele 
satului(Laza, Ivănești, Gârceni, Pogonești, 
Rafaila, Todirești, Hoceni, Pădureni, 
Vetrișoaia, Berezeni, Ivești) etc. 

  

        1. Ziua satului Portari, Zăpodeni, 30 aprilie 1884.00 

        2. Ziua satului Todirești, 21 mai 2055.00 

        3. Ziua satului Arsura, august 3000.00 

         Ziua culturală- Movila lui Burcel, 2 iulie   

        Cavalerii creştinătăţii - Băcăoani, 2 iulie 2429.00 

        Festivalul Internaţional de Folclor Hora din 
străbuni, ed. a V-a, 2-6 august 

313455.08 

        Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în 
bătătură, ed. a VIII-a, 5-6 august 

11914.00 

        Târgul meșterilor populari, ediţia a XIV-a, 
8-10 septembrie 

24912.95 

        Festivalul fanfarelor, ediţia a XIII-a, 
Pădureni, 24 septembrie 

31033.48 

        Festivalul de muzică corală ”Gheorghe 
Cucu”, Puieşti, 24 septembrie 

2190.80 

        Simpozion – Evocarea personalităţii lui 
Dimitrie Cantemir, 26 octombrie 

  

        Festivalul Fluieraș vasluian, 8 noiembrie 5111.39 

        Simpozion – Evocarea personalităţii lui 
Alexandru Vlahuţă, 15 noiembrie 

  

        Festivalul Datini şi obiceiuri de iarnă, ediţia 
a XXXI-a, 17 decembrie 

50933.11 

 

B. Programul cultural “DUPĂ TĂNASE” – cultură contemporană  

2  “DUPĂ 
TĂNASE”  

Cultură 
Contem-
porană 

29     

        Comemorare Lupta de la Podul Înalt- 
Băcăoani, 10 ianuarie 

300.00 

        Ziua Culturii Române - Concurs de 
interpretare şi eseu, Eminescu: Glasul 
poeziei populare, 15 ianuarie 

3018.27 

        Workshop fotografie-organizare ateliere 
de fotografie, 19-20 ianuarie 

479.06 

        Spectacol omagial Unirea Principatelor, 
Vaslui, 24 ianuarie 

7294.95 
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        Workshop fotografie I- Tanacu, Muntenii 
de Sus, Solești, Movila lui Burcel, 3-5 
februarie 

3453.78 

        Ziua internațională a femeii, 8 martie 2942.00 

        Workshop fotografie II- Pușcași, Laza, 
Ivanșeti, Gârceni, 10-12 martie 

3714.98 

        Workshop fotografie III Grivița, Zorleni, 
Todirești, Oșești, 5-7 mai 

3824.28 

        Concert aniversar de muzică clasică- Odă 
Europei, 9 mai 

  

        Workshop fotografie IV- Zăpodeni, 
Vulturești, Lipovăț, Costești, 9-11 iunie 

2933.80 

        Atelier de actorie și dramaturgie "Scrie 
despre tine", iulie 

5860.50 

        Workshop Fotografie V Cârja-Murgeni, 6-8 
iulie 

2063.40 

        Festivalul concurs județean de interpretare 
la muzicuță ”Hora muzicuțelor”, Ed. II, 
Lipovăț, 9 iulie 

1952.00 

        Atelier de actorie și dramaturgie "Scrie 
despre tine", august 

1153.00 

        Workshop fotografie VI Vaslui, 2-6 august 90.00 

        Workshop fotografie VII Bunești Averești, 
Pădureni, 22-24 septembrie 

2810.27 

        Zilele teatrului tânăr, 22-24 septembrie 8851.20 

        Preselecție Ansamblul de dansuri ”Hora 
Vasluiului”, septembrie 

142.80 

        Workshop fotografie VIII Hoceni, Dumești, 
27-29 octombrie 

3069.04 

        Atelier perfecționare fotografi vasluieni, 30 
octombrie-1 noiembrie 

2068.29 

        Ziua Naţională a României, 1 decembrie 535.50 

        Vernisaj expoziție fotografică ”Datini și 
obiceiuri de iarnă”, 5 decembrie 

6730.80 

        Moș Crăciun, există,9-10 decembrie 4000.00 

        Simpozion-Jocul ca metodă de intervenție 
terapeutică, decembrie 

1500.00 

        Noi cântăm cu drag- înregistrare CD 
negative pt instrumentiști și soliști vocali, 
decembrie 

3000.00 

        Workshop fotografie X Fâstâci-Cozmești, 
Vaslui, 16 decembrie 

2828.64 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

84 

        ”Să dăruim un zâmbet”- spectacol de 
colinde, Huși, 19 decembrie 

1214.00 

        ”Să dăruim un zâmbet”- spectacol de 
colinde, Băcești, 27 decembrie 

4968.00 

        Desfăşurarea cursului de dans popular 
adresat elevilor– Ansamblul Hora 
Vasluiului, tot anul 

13116.00 

    PUBLICAȚII 19     

        Cătălin Afrăsinei- Întoarcerea cavalerului 
pelasg, ianuarie 

1120.88 

        Ion Iancu Lefter- Starea de dor, ianuarie 1378.13 

        Sprijinirea editării de monografii pentru 
localităţile jud. Vaslui Horia Stamatin- 
Valea Horăieții. Istorie și onomastică, 
ianuarie 

2690.10 

        Leonard Ciureanu- Între infern și paradis, 
februarie 

699.30 

        Radu Bobică, Convorbiri cu și despre Dan 
Ravaru, martie 

1099.56 

        Ecouri Literare (2 numere), Cenaclul 
„Poesis Moldaviae”, aprilie-septembrie 

483.00 

        Miluță Moga- Meandrele vieții. Poezie și 
epigramă, mai 

329.49 

        Vutcani (4 numere), martie-decembrie 1369.20 

        Dan Ravaru- Pe-aici nu se trece/ Așa-i al 
nost` consemn, septembrie 

2026.80 

        Ana Maria Gavril - Sărbătorile ciclului 
familial. Perspective etnografice în romanul 
”Baltagul”, septembrie 

  

        N. A. Caranfil- Cântece de pe Valea 
Prutului, decembrie 

1639.80 

        Lucian-Valeriu Lefter, Monumentul – 
Tradiție și viitor, octombrie 

  

        Lucian-Valeriu Lefter, Zăpodenii, vol. II., 
decembrie 

  

        Lucian-Valeriu Lefter, Boierii lui Ştefan cel 
Mare, decembrie 

  

        Costin Clit- Însemnări de pe cărți din 
județul Vaslui, decembrie 

  

        Est(1 număr), revistă de cultură a CJCPCT 
Vaslui, decembrie 

3958.50 

        Elanul, revistă editată de Academia rurală 
„Elanul”, Giurcani (12 numere), tot anul 

3751.20 
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        Vasile Adăscăliței- Antologie de folclor, 
decembrie 

3689.00 

        Catalog Paula Iacob, decembrie 1799.70 

        Materiale de promovare CJCPCT Vaslui- 
calendare, decembrie 

3927.00 

 

C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale, caselor de cultură şi centrelor culturale 

3. 
  
  
  
  
  
  
  

Coordonarea 
şi  
monitorizare
a  
activităţilor 
căminelor 
culturale 
caselor de 
cultură 
şi centrelor 
culturale 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

7 
  
  
  
  
  
  
  

Acordarea de sprijin calificat în vederea 
întocmirii dosarelor pentru accesarea de 
fonduri guvernamentale 

 

Participarea în comisiile de evaluare a 
candidaţilor la funcţia de director (cămin 
cultural, centru cultural) 

  

Coordonare și deplasări metodice regulate 
în teritoriu pentru activităţi de 
monitorizare a performanţelor 
aşezămintelor culturale şi pentru acordarea 
de sprijin metodic conducerilor acestora 

  

Transmiterea prin scrisori metodice la nivel 
de teritoriu, de recomandări privind 
strategii culturale europene  

  

Elaborarea strategiei culturale pe termen 
scurt, mediu şi lung a judeţului Vaslui 

  

Deplasare metodologică în vederea 
perfecționării directorilor de așezăminte 
culturale  

  

Seminar metodic adresat directorii de 
cămine culturale, centre culturale 

  
  

  TOTAL 
GENERAL 

      636791.26 

 
8. Alte evenimente, activități specifice instituției, planificate pentru perioada de management  

Pe lângă activitatea de bază a instituţiei, CJCPCT Vaslui se implică în  organizarea şi 
prezentarea despectacole în parteneriat cu instituţii publice şi firme locale  

- Primăria Municipiului Vaslui – Zilele Vasluiului, Ziua absolventului, Ziua pensionarilor;  
- Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui – concursuri de cultură generală, serbări şcolare, 
spectacole de teatru; 
-Casa Corpului  Didactic – simpozioane; 
- Silver Mall Vaslui – ședinte metodologice (în sala de Cinema), concursuri, târguri de 
meșteri etc, spectacole pentru copii.  
- Biblioteca Judeţeană Vaslui – lansări de carte, simpozioane;  
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- Muzeul Judeţean Vaslui – expoziții, vernisaje, studii şi cercetări în colaborare cu specialiştii 
instituţiei;  
- Casa de Cultură Vaslui – festivaluri “Cântec drag din plai străbun”, “Ritmurile tinereţii”. 
- Școala Gimnazială “Alexandra Nechita“ – coordonarea unui festival-concurs de teatru 
școlar “Eu, tu și scena“; 
- Școala Gimnazială “Mihai Eminescu“ Vaslui – organizarea Concursului regional de Artă 
Tradițională “Sărbătorile primăverii la români“; 
- Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu“ Vaslui – coordonarea proiectului regional – Club de 
teatru (festival-concurs); 
- Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare“ Vaslui – organizarea concursului județean“ Învierea 
Domnului – Lumină, Tradiții și culoare“; 
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 în colab. cu Grădinița cu Program Normal nr. 14 Vaslui 
– organizarea de activități extracurriculare de antreprenoriat în cadrul proiectului“Micii 
întreprinzători“; 
- Grădinița cu Program Normal nr. 17 Vaslui – coordonarea programului educational 
județean “Orașul Vaslui – porți deschise spre noi”; 
- Complexul de Servicii Comunitare de Recuperare a Copilului cu Handicap Vaslui – terapie 
prin joc/teatru, spectacole pentru copiii cu handicap. 
 

Alte servicii oferite comunităţii căreia i se adresează instituţia, după caz: 
- sprijinirea editării de monografii ale localităţilor şi personalităţilor judeţului Vaslui;  
- sprijinirea înfiinţării de muzee cu profil etnografic şi colecţii muzeale mixte şi specializate în 
teritoriu, mărind astfel numărul aşezămintelor în cât mai multe  de reşedinţe de comune din 
judeţul Vaslui; 
- organizarea de târguri de produse tradiţionale care să asigure promovarea specificităţii 
locale (mică industrie ţărănească, gastronomie, decoraţiuni etc.); 
- editarea revistei “Est” ca publicaţie de specialitate a aşezămintelor culturale din judeţ (2 
numere pe an); 
- sprijinirea revistei “Elanul”, publicaţie de cultură editată de Asociaţia Culturală Academia 
Rurală “Elanul” din Giurcani, comuna Găgeşti; 
- realizarea bazei de date şi de valori ale culturii tradiţionale a județului Vasluiul prin 
arhivarea folclorului cules de la constituirea instituţiei (1968) și până în prezent. 
- realizarea semestrială a seminarului metodic “Strategii şi politici culturale în Vaslui”, cu 
participarea tuturor directorilor de aşezăminte culturale din judeţul Vaslui; 
- acordarea de sprijin calificat în vederea întocmirii dosarelor pentru accesarea de fonduri 
guvernamentale şi europene; 
- participarea în comisiile de evaluare a concursurilor de management susţinute de 
candidaţii la funcţia de director de aşezământ cultural; 
- organizarea de ateliere (workshopuri) practice în vederea îmbunătăţirii performanţelor 
manageriale a directorilor de aşezăminte culturale.  
- scrierea şi depunerea spre aprobare a proiectelor europene sau naţionale cu finanţare 
nerambursabilă în vederea suplimentării surselor de venituri necesare dezvoltării capitalului 
de investiţii.  
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F. PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI ECONOMICO-FINANCIARĂ A INSTITUŢIEI, CU O 
ESTIMARE A RESURSELOR FINANCIARE  CE AR TREBUI ALOCATE DE CĂTRE 
AUTORITATE, PRECUM ȘI A VENITURILOR INSTITUȚIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE 
RESURSE 

 
1. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru umătoarea perioadă de raportare 
 
 

 
2. Nr. de beneficiari estimat pentru următoarea perioadă de management 

Cel mai important eveniment ale anului 2018 se anunță a fi a XXV-a ediție a Festivalului 
Umorului ce se va desfășura în perioada 30 septembrie- 7 octombrie. Conform estimărilor noastre 
vor fi organizate 10 spectacole în Sala Mare ce are o capacitate de peste 500 de locuri , 6 
spectacole în SALA Studio cu o capacitate de 100 de locuri pe scune și gradene. Estimăm că 
festivalul va atrage cel puțin 5000 de personae ce vor plăti bilet sau abonament pentru accesul în 
sală. Acesta va fi singurul eveniment pentru care poate fi măsurat numărul de beneficiari. Pentru 

Nr.  2017   2018   

crt. Categorii Realizat % Prevazut  % 
1 Venituri proprii          

2 
Alte categorii de venituri,                                             
din care:          

  Fonduri europene         
  Dobanzi și dif. de curs valutar         
3 Subventii/alocații 1478816 100,00% 1776813 100,00% 

4 
Cheltuieli  de funcţionare,                                
din care: 1475416 99,77% 1665813 93,75% 

  din care:         

  
Cheltuieli de personal,                                                    
din care:  

650000 43,95% 828092 46,61% 
  Cheltuieli cu colaboratorii 0   0   

  Cheltuieli cu bunuri si servicii 188625 12,76% 200826 11,30% 
  Transferuri         

  
Alte cheltuieli,                                                            
din care: 

636791 43,06% 636895 35,84% 
  Cheltuieli cu caracter ştinţific şi cultural 636791   636895   
5 Cheltuieli de dezvoltare, din care:  3400 0,23%  111000 6,25% 
  Cheltuieli de capital  3400 3,52%  111000   
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celelate evenimente intrate in tradiția Centrului estimăm o creștere datorată organizării unor 
proiecte noi dedicate omagierii Centenarului 
 
3. Analiza programului minimal realizat 
 

2013 
Programul/ 
Proiectul 
 

Scopul Beneficiari Perioada 
de realizare 

Finanţare 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 
surse 
atrase/venit
uri proprii 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea iniţială Declarat/ 

Atins 
Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

Rădăcini – cultură tradiţională 

1 2 3 4 5 6 
Simpozion „Eminescu prin 
mileniul III”, Văleni 

Atins  Realizat  Estimat 
18 Ianuarie 

Realizat  
132 

 

Spectacol omagial „Mica 
Unire” – Vaslui 

Atins Realizat Estimat 
24 ianuarie 

Realizat 
9.537 lei 

 

„Unirea, Naţiunea a  
făcut-o!”, spectacol 
omagial Soleşti 

Atins Realizat 
 

Realizat  
24 ianuarie  

Realizat 
23lei 

 

Sprijinirea apariţiei revistei 
Elanul 

Atins Realizat Estimat  
Ianuarie-
decembrie 

Realizat 
5002  lei 

 

Înfiinţarea bibliotecii de 
specialitate a CJCPCT 
(amenajarea unui spaţiu 
pentru arhivă şi bibliotecă) 

Declarat  Estimat  
 

Estimat 
ianuarie – 
octombrie 
 

Estimat  
 

 

Documentare pentru 
monografia obiceiurilor de 
iarna din judetul Vaslui. 
Cercetarea elementelor de 
teatru popular 
Culegere monografica – 
Teatrul popular de Anul 
Nou din judetul Vaslui, 
reeditare 

Declarat  Estimat  Estimat  
Ianuarie – 
decembrie  

Estimat   

Conservarea şi promovarea 
muzicii populare 
tradiţionale. Întâlnirea 
rapsozilor populari din 

Declarat  Estimat  Estimat  
23 februarie  

Estimat   
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arealul judeţului Vaslui – 
Muguri de tezaur 
Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale. 
Târg de primăvară 

Atins Realizat  Realizat 
23-24 
februarie 

Realizat 
5.914 lei 

  
 

Elaborarea şi desfăşurarea 
cursului de dans popular 
moldovenesc adresat 
elevilor de liceu 

Atins  Realizat  Realizat  
Februarie-
decembrie 

Realizat 
10.925 lei 

 

Promovarea meşterilor 
populari din judeţul Vaslui 
în cadrul sărbătorilor 
„Zilele satului”, „Fii 
satului”, hramuri etc 

Declarat  Estimat  
 

Estimat 
Martie- 
octombrie 
 

Estimat   

Cântec drag din plai 
străbun 

Atins Realizat Realizat 
13 aprilie 

Realizat 
1.000 lei 

 

Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale. 
Oua incondeiate. 
Icoane.Expozitie. 
Atelier.Vanzare 

Atins Realizat Realizat 
27-28 aprilie 

Realizat 
4.352 lei 

 

Promovarea jocurilor vechi 
destinate copiilor. 
Jocuri uitate 

Declarat  
 

Estimat  Estimat  
 

Estimat   

Workshop dans popular 
pentru directorii de camine 
culturale 

Atins Realizat Realizat 
24-28 iunie 

Realizat 
4.976 lei 

 

Editarea revistei de 
etnografie şi folclor local 
EST (2 apariţii) 

Atins  Realizat Realizat 
Iunie- 
decembrie  

Realizat 
2.118 lei 

 

Cavalerii Creştinătăţii. 
Statuia ecvestra Băcăoani 

Atins Realizat  Realizat 
30 iunie 

Realizat 
1.145 lei  

 

Festivalul de muzică corală, 
laică şi religioasă 
„Gh. Cucu” 

Atins Realizat Realizat 
21 iulie 

Realizat 
1.071 lei 

 

Simpozion Satul vasluian 
tradiţional 

Declarat  Realizat Realizat 
6 septembrie 

Realizat 
 

 

Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale. 
Târgul mesterilor populari 

Atins Realizat 
 

Realizat  
6-8 
septembrie 

Realizat 
16.954 lei 

 

Festival folcloric 
internaţional Hora din 
străbuni 

Atins Realizat 
 

Realizat 
19-22 
septembrie 

Realizat 
119.082 lei 

 

Conservarea şi promovarea   Realizat Realizat  
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muzicii populare 
tradiţionale. Festivalul 
fanfarelor 

Atins Realizat 6 octombrie  14.957 lei 

Cântec, joc şi voie bună la 
Negreşti în bătătură 

Atins  Realizat  Realizat  
12 octombrie 

Realizat  
1.420 lei 

 

Zilele Huşilor Atins  Realizat Realizat  
12-13 
octombrie 

Realizat  
501 lei 

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Dimitrie 
Cantemir 

Declarat  Estimat  Estimat  
26 octombrie 

Estimat   

Cercetarea subzonelor 
etnofolclorice Valea 
Stemnicului 
(Rafaila, Oşeşti,  Cozmeşti, 
Deleşti, Bălteni, Brodoc) 
şi Valea Racovei (Gârceni, 
Pungeşti, Ivăneşti, Laza, 
Puşcaşi). Realizarea fişei 
culturale a fiecărei localităţi 
din zonă 

Declarat  Estimat  Realizat  
Octombrie- 
noiembrie  

Estimat   

Promovarea instrumentelor 
de suflat. Fluieraş vasluian,  

Atins  Realizat  Realizat  
10 noiembrie 

Realizat  
2.000 lei 

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Alexandru 
Vlahuţă 

Declarat  Estimat  Estimat  
24 noiembrie  

Estimat   

Ziua Nationala a Romaniei Atins  Realizat  Realizat  
1 decembrie 

Realizat 
8.354 lei  

 

Festivalul Datini şi obiceiuri 
de iarnă 

Atins  Realizat  Realizat  
22 decembrie 

Realizat  
22.326 lei 

 

După Tănase – cultură contemporană 
 

1 2 3 4 5 6 
Participarea interpreţilor 
şi a formaţiilor folclorice 
din jud. Vaslui la 
festivaluri naţionale şi 
internaţionale 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

Februarie- 
decembrie 

Realizat 
253 lei 

 

Ziua internaţională a 
Femeii – spectacol 
folcloric 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

8 martie 
Realizat 
114 lei 

 

Dan Ravaru, Ștefan al II-
lea și Vasluiul, capitală a 
Moldovei 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

Martie  
Realizat  
898 lei 
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Ioan Baban, Ecoul 
numelor proprii 

Atins  Realizat  Realizat 
Mai  

Realizat 
1.000 lei 

 

Radu Bobic, Rădăcini, vol. 
De 10 nuvele inspirat din 
lumea satului 

Atins  Realizat Realizat 
Iulie  

Realizat 
898 lei 

 

Zilele Municipiului Vaslui Declarat  Realizat Realizat 
16-19 august 

Realizat 
 

 

Dan Ravaru, Ştefan cel 
Mare şi Vasluiul 

Atins  Realizat Realizat 
August  

Realizat  
1.001 lei 

 

Volum de 10 nuvele 
inspirate din lumea satului 
”Rădăcini” de Radu Bobic 

Atins   
Realizat  Realizat 

mai 
Realizat 
900 lei 

 

Concursul național 
”Muzart” 

Atins Realizat Realizat 
9 noiembrie 

Realizat 
1.000 lei  

 

Concurs de monolog și 
duete, Lipovăț 

Atins  Realizat Realizat 
17 noiembrie 

Realizat 
1.000 lei 

 

Atelier de poezie, Ivești. 
Participă membrii 
cenaclurilor ”Ion Iancu 
Lefter” și ”Poesis 
Moldaviae” 

Atins   
Realizat Realizat 

iunie-iulie 
Realizat 
1.788 lei 

 

Digitizarea benzilor de 
magnetofon din arhiva de 
folclor 

Atins  Realizat Realizat  
Decembrie  

Realizat 382 
lei 

 

 
C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale 

Seminar metodic 
„Strategii şi politici 
culturale în Vaslui,  
Participa directorii de 
aşezăminte din teritoriu, 
precum şi  reprezentanţii 
primăriilor 

Atins    
Realizat  
- 

 

Acordarea de sprijin 
calificat în vederea 
întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de 
fonduri guvernamentale 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 

 

Participarea în comisiile 
de evaluare a comisiilor 
de management sustinute 
de candidatii la functia de 
director (camin cultural, 
centru cultural) 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 
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Deplasări metodice 
regulate în teritoriu 
pentru activităţi de 
monitorizare a 
performanţelor  
aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de 
sprijin metodic 
conducerilor acestora 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 

 

Transmiterea prin scrisori 
metodice la nivel de 
teritoriu , de recomandări 
privind strategii culturale 
europene  

Atins  
Realizat 
 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
 

 

Elaborarea strategiei 
culturale pe termen scurt, 
mediu şi lung a judeţului 
Vaslui 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 

 

Seminar metodic 
„Strategii şi politici 
culturale în Vaslui,  
Participa directorii de 
aşezăminte din teritoriu, 
precum şi  reprezentanţii 
primăriilor 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 

 
Realizat 

 

 
2014 

Programul/ 
Proiectul 

 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţare 
(subvenţie/ 
alocaţie şi 

surse 
atrase/venituri 

proprii 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea iniţială Declarat/ 

Atins 
Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

 
Rădăcini – cultură tradiţională 

1 2 3 4 5 6 
Cercetarea subzonei 
etnofolclorice Valea 
Tutovei 
(Dragomireşti,Voineşti,Ghe
rgheşti, Iana, Puieşti, 
Pogana, Ibăneşti, Perieni, 
Ciocani, Coroieşti, Iveşti, 

Atins  Realizat  Estimat 
Ianuarie- 
decembrie 

Estimat  
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Pogoneşti,Tutova, Pochidia, 
Alexandru Vlahuţă, 
Bogdana, 
Bogdăniţa).Realizarea fişei 
culturale a fiecărei comune 
din zonă 
Sprijinirea editării de 
monografii pentru localităţile 
judeţului Vaslui  

Atins Realizat Estimat 
Ianuarie- 
decembrie 

Estimat   

Digitizarea benzilor de 
magnetofon din arhiva 
instituţiei, referitoare la 
zonele cercetate 

Atins Realizat 
 

Estimat   
Martie   

Realizat 
2548 lei 

 

Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale. Târg de 
primăvară 

Atins Realizat Realizat  
28 februarie- 
1 martie 

Realizat 
3229.86 lei 

 

Promovarea meşterilor 
populari din judeţul Vaslui în 
cadrul sărbătorilor: „Zilele 
satului”, „Fii satului” etc. 

Atins  Realizat  
 

Estimat 
Martie- 
octombrie 
 

Estimat  
 

 

„Cântec drag din plai 
străbun” - festival folcloric 
interjudeţean 

Atins  Realizat  Realizat  
4 aprilie  

Realizat  
1000 lei  

 

Ziua internaţională a rromilor Declarat  Estimat  Estimat  
23 februarie  

Estimat   

Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale. Oua încondeiate. 
Icoane. Expoziţie. 
Atelier.Vânzare 

Atins Realizat  Realizat 
27-28 aprilie  

Realizat 
4603.72 lei 

 

Spectacol etnofolcloric de 
Armindeni 

Atins  Realizat  Realizat  
1 mai  

Realizat 
925 lei 

 

Promovarea jocurilor vechi 
destinate copiilor. Jocuri 
uitate 

Declarat  Estimat  
 

Estimat 
1 iunie  
 

Estimat   

Conservarea şi promovarea 
muzicii populare tradiţionale 
Festivalul fanfarelor, Lipovăț 

Atins Realizat Realizat 
 

Realizat 
19720,34 lei 

 

Spectacol folcloric „Cavalerii 
Creştinătăţii”, Muntenii de 
Jos 

Atins Realizat Realizat 
2 iulie  

Realizat 
1700 lei 

 

Simpozion ”Satul  vasluian  
tradiţional” 

Atins  
 

Realizat  Realizat  
6 septembrie  

Realizat   
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Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale. Târgul mesterilor 
populari, ediţia a XII-a 

Atins Realizat Realizat 
5-7 
septembrie  

Realizat 
22855,86 lei 

 

Festivalul folcloric național 
”Cântec, joc şi voie bună la 
Negreşti în bătătură”, ediţia a 
V-a 

Atins  Realizat Realizat 
 

Realizat 
2500 lei  

 

Conservarea şi promovarea 
muzicii populare 
tradiţionale. Festivalul de 
muzică populară pentru 
copii ”Muguri de tezaur” 
Ivești 

Atins Realizat  Realizat 
26 octombrie  

Realizat 
7633 lei  

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Dimitrie 
Cantemir 

Declarat  Estimat  Estimat  
26 octombrie 

Estimat   

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Alexandru 
Vlahuţă 

Atins  Realizat Realizat 
17 noiembrie 

Realizat 
 

 

Festivalul Datini şi obiceiuri 
de iarnă, ediţia a XXXIII-a 

Atins Realizat 
 

Realizat  
21 decembrie  

Realizat 
32452,94 lei 

 

Desfăşurarea cursului de dans 
popular adresat elevilor- 
ansamblul ”Hora Vasluiului” 

Atins Realizat 
 

Realizat 
Ianuarie- 
decembrie 

Realizat 
13566,34 lei 

 

Spectacol de colinde ”Domn’ 
dom’ să-nălțăm” 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
26 decembrie  

Realizat 
2195 lei 

 

 
După Tănase – cultură contemporană 

1 2 3 4 5 6 
Ziua Culturii Române - 
Concurs de interpretare şi 
eseu 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

15 ianuarie 
Realizat 
2000 lei 

 

Simpozion „Eminescu prin 
mileniul III”, Văleni 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
19 ianuarie 

Realizat 
 

 

Spectacol omagial „Mica 
Unire” – Vaslui 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
24 ianuarie  

Realizat  
6977,49 lei 

 

Editarea revistei „Ecouri 
Literare” (2 numere) - 
Cenaclul „Poesis 
Moldaviae” 

Atins  Realizat  Realizat 
Martie, 
septembrie 

Realizat 
2298,81 lei 

 

Editarea revistei „Est” (2 
numere) - CJCPCT 

Atins  Realizat Realizat 
Iulie, 

Realizat 
2418,04 lei 
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septembrie 
Sprijinirea apariţiei 
revistei Elanul, editată de 
Academia rurală „Elanul”, 
Giurcani 

Atins   Realizat Realizat 
Ianuarie- 
decembrie  

Realizat 
5001,60 lei 

 

 „Soare, soare, frăţioare!” 
Restituiri etnografice de 
V. Adăscăliţei, volum 
editat de Lucian-Valeriu 
Lefter 

Atins  Realizat 

Realizat 
Iunie   

Realizat  
2598,14 lei 

 

Selecţii zonale în vederea 
stabilirii concurenţilor în 
cadrul secţiunii de 
interpretare a Festivalului 
Umorului „Constantin 
Tănase” 

Atins   
Realizat  

Realizat 
26-31 mai - 

 

Festivalul de muzică 
corală, laică şi religioasă 
„Gheorghe Cucu”, Puiești 

Atins Realizat Realizat 
13 iulie  -   

 

Atelier „Arta actorului – 
De la improvizaţie la 
spectacol” 

Atins  Realizat Realizat 
7-11 iulie  

Realizat 
4900,58 lei 

 

Zilele Municipiului Vaslui 
– lansarea volumului 
Vaslui: de la târg la oraş, 
de Paul Zahariuc şi Lucian-
Valeriu Lefter 

Atins   
Realizat Realizat 

August  
Realizat 
- 

 

Festivalul Umorului 
„Constantin Tănase”, 
ediție a XXIII-a 

Atins  Realizat Realizat  
5-12 
octombrie 

Realizat 
182301,47 
lei 

 

Editare volum „Călători 
străini prin Vaslui”, Dan 
Ravaru 

Atins  Realizat  Realizat  
Octombrie  

Realizat  
899,25 lei 

 

Editare volum „Memorial 
umoristic”, Dan Ravaru 

Atins  Realizat  Realizat 
Octombrie  

Realizat  
1376,45 lei 

 

Ziua Naţională a 
României. Spectacol 
folcloric 

Atins  Realizat  Realizat  
1 decembrie  

Realizat  
10297 lei 

 

Tipărire volum ”Poem în 
zăpadă”, de Ioan Mâcnea 

Atins  Realizat  Realizat 
decembrie  

Realizat  
899,99 lei 

 

Tipărire volul ”Învierea a 
doua”, de Ioan Iancu 
Lefter 

Atins  Realizat  Realizat 
decembrie  

Realizat  
1948,92 lei 
lei 

 

Tipărire volum ”Un veac Atins  Realizat  Realizat Realizat   



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

96 

de vis”, de Gh. Clapa decembrie  539,55 lei 
Tipărire volum ”Imaginea 
evereilor din Vasluiul 
interbelic”, de Constantin 
Focșa 

Atins  Realizat  
Realizat 
decembrie  

Realizat  
292 lei 

 

Participarea interpreţilor 
şi a formaţiilor folclorice 
din jud. Vaslui la 
festivaluri naţionale şi 
internaţionale 

Atins  Realizat  
Realizat  
tot anul 
 

Realizat  
13485,68 lei 

 

 
C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale 

Seminar metodic „Datini și 
obiceiuri de iarnă în județul 
Vaslui”; 
participă directorii de 
aşezăminte din teritoriu, 
precum şi  reprezentanţii 
primăriilor - Pădureni 

Atins Realizat Realizat  
4 
decembrie  

 
Realizat  
- 

 

Acordarea de sprijin calificat 
în vederea întocmirii 
dosarelor pentru accesarea 
de fonduri guvernamentale 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 

 

Participarea în comisiile de 
evaluare a comisiilor de 
management susţinute de 
candidaţii la funcţia de 
director (cămin cultural, 
centru cultural) 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
- 

 

Deplasări metodice regulate 
în teritoriu pentru activităţi 
de monitorizare a 
performanţelor 
aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de sprijin 
metodic conducerilor 
acestora 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
Tot anul  
 

 
Realizat 
- 

 

Transmiterea prin scrisori 
metodice la nivel de 
teritoriu, de recomandări 
privind strategii culturale 
europene  

Atins  
Realizat 
 

 
Realizat 
 

 
Realizat 
 

 

Elaborarea strategiei Atins     
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culturale pe termen scurt, 
mediu şi lung a judeţului 
Vaslui 

Realizat Realizat 
 

Realizat 
- 

Atelier de confecţionat 
măşti, dans popular şi arte 
plastice pentru directorii de 
cămine culturale - Pădureni 

Atins  
Realizat 

 
Realizat 
26-29 iunie 

 
Realizat 
2855 lei 

 

 

2015 

Programul/ 
Proiectul 

 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţare 
(subvenţie/ 

alocaţie şi surse 
atrase/venituri 

proprii 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea iniţială Declarat/ 

Atins 
Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

 
Rădăcini – cultură tradiţională 

1 2 3 4 5 6 
Cercetarea subzonelor 
etnofolclorice Valea 
Bârladului Superior și Valea 
Vasluiețului 

Declarat Estimat 
 
 

Estimat 
Ianuarie – 
decembrie 

Estimat 
- 

 

Sprijinirea editării de 
monografii pentru 
localităţile judeţului Vaslui 

Atins Realizat Estimat 
Ianuarie-

decembrie 

Realizat 
1539,21 lei 

 

Digitizarea benzilor de 
magnetofon din arhiva 
instituţiei, referitoare la 
zonele cercetate 

Atins Realizat 
 

Realizat  
Martie  

Realizat 
2548 lei 

 

Revitalizarea  meşteşu- 
gurilor tradiţionale. 

„Târg de primăvară” 

Atins Realizat Realizat 
28 febr.- 
1 martie 

Realizat 
5348,95  lei 

 

Promovarea meşterilor 
populari din judeţul Vaslui 
în cadrul sărbătorilor: Zilele 
satului, Fiii satului etc. 

Atins Realizat 
 

Estimat 
martie – 

octombrie 
 

Realizat 
10761 lei 

 

Festivalul Concurs 
interjudețean de muzică 
populară „Cântec drag din 
plai străbun” 

Atins Realizat Realizat 
17 aprilie 

Realizat 
1826,92 lei 

 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

98 

Revitalizarea meşte-
şugurilor tradiţionale. 
 „Ouă încondeiate. Icoane” 

Atins Realizat Realizat 
4-5 aprilie 

 

Realizat 
9765,14 lei 

 

Spectacol folcloric de 
Armindeni 

Atins Realizat  Realizat 
1 mai 

Realizat 
1786 lei 

 

Concert omagial „Silvia Ene 
– 35 de ani” 

Atins  Realizat  Realizat  
31 mai 

Realizat 
9636,09 lei 

 

Promovarea jocurilor vechi 
destinate copiilor. 
„Târg de jucării” 

Atins  Realizat 
 

Realizat 
1 iunie 

 

Realizat 
8008,42 

 

„Cavalerii creştinătăţii”. 
Spectacol omagial Ştefan 
cel Mare, Băcăoani 

Atins Realizat Realizat 
2 iulie 

Realizat 
2102,50 lei 

 

Festivalul Internațional de 
Folclor „Hora din străbuni” 

Atins Realizat Realizat 
31 iulie- 
4 august 

Realizat 
227705,10 lei 

 

Festivalul Concurs de 
muzică populară „Cântec, 
joc şi voie bună la Negreşti 
în bătătură” 

Atins 
 

Realizat Realizat 
1-2 august 

 

Realizat 
4100 lei 

 

Revitalizarea meşteşugurilor 
tradiţionale „Târgul 
meşterilor populari” 

Atins Realizat Realizat 
4-6 

septembrie 

Realizat 
24351,53 lei 

 

Spectacol folcloric omagial 
„Mugurel -15 ani” 

Atins  Realizat Realizat 
6 sept. 

Realizat 
10403,60 lei 

 

Festivalul de muzică corală 
„Gh. Cucu”, Puiești 

Atins Realizat  Realizat 
20 sept. 

Realizat 
2186 lei  

 

Simpozion - Evocarea 
personalităţii lui „Dimitrie 
Cantemir”, com. Dimitrie 
Cantemir 

Atins Realizat Realizat 
26 

octombrie 

Realizat 
- 

 

Conservarea şi promovarea  
muzicii tradiţionale. 

„Fluieraș vasluian”, Miclești 

Atins Realizat Realizat 
8 noiembrie 

 

Realizat 
14524,38 lei 

 

Conservarea şi promova-
area muzicii populare 
tradiţionale „Festivalul 
fanfarelor”, Vaslui 

Atins Realizat 
 

Realizat  
30 

noiembrie 

Realizat 
53955,93 lei 

 

Festivalul „Datini şi 
obiceiuri de iarnă”, ediţia a 
XXXIII-a 

Atins Realizat 
 

Realizat 
20 

decembrie 

Realizat 
43336,26 lei 

 

Participarea interpreţilor şi 
a formaţiilor folclorice din 
jud. Vaslui la festivaluri 
naţionale şi internaţionale 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
mai-

decembrie  

Realizat 
15113,75 lei 
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După Tănase – cultură contemporană 

1 2 3 4 5 6 
Ziua Culturii Române - 
„Eminescu: nostalgice 
iubiri” 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
14-15 

ianuarie 

Realizat 
2633,40 lei 

 

Concurs de literatură și 
simpozion „Cu Eminescu 
prin mileniul III”, Văleni 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

18 ianuarie 
Realizat 

- 

 

Concert omagial Nicolae 
Balan-80 de ani 

Atins  Realizat  Realizat 
8 februarie 

Realizat  
1331 lei 

 

Spectacol omagial „Unirea 
Principatelor” , Vaslui 

Atins Realizat  Realizat 
24 ianuarie 

Realizat 
6495,07 lei 

 

Tipărirea revistei „Ecouri 
Literare  

Atins Realizat Realizat 
martie 

Realizat 
969,56 lei 

 

Olimpiana națională corală Atins Realizat Realizat 
28 martie 

Realizat 
592,63 lei 

 

Concert de Buna Vestire Atins Realizat Realizat 
25 martie 

Realizat  
1276,20 lei 

 

Editare: Portul popular 
vasluian. Istorie și 
actualitate, de Dan 
Ravaru 

 
Atins  

 
Realizat  Realizat 

mai 
Realizat 

1481,31 lei 

 

Concurs de cultură 
generală „Cine știe câștigă” 

Atins Realizat 
Realizat 

7 mai 

Realizat 
500 lei 

 

 

Editare volum: Jocuri de 
ieri pentru copiii de azi 

Atins Realizat Realizat 
mai 

Realizat 
1765,80 lei 

 

Sprijinirea editării de 
monografii: Monografia 
comunei Văleni, de O. 
Dumitriu, și Săptămâna 
roșie, de Ion Diaconu) 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

iunie-iulie 
Realizat 

1539,21 lei 

 

Evocare Ștefan cel Mare. 
Noaptea europeană a 
muzicii clasice 

Atins Realizat Realizat  
2 iulie 

Realizat 
438,71 lei 

 

Tipărirea revistei 
„Vutcani”,Vutcani 

 
Atins  

 
Realizat  

Realizat 
mai,  

septembrie 

Realizat  
856,74 lei 

 

Simpozion „Tradiție, 
cultură și istorie pe valea 
Prutului” – Ioan Mâcnea 
Vetrișanu la 80 de ani 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

august 
Realizat 
3729 lei 
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Tipărire volum Rădăcini 
de Prut, de Ioan Mâcnea 

Atins Realizat Realizat 
august 

 

Realizat 
990,37 lei 

 

 

Tipărire volum: Cer și 
pământ, în lan de floarea 
soarelui, de Ioan Mâcnea 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

august 
Realizat 

974,46 lei 

 

 
Tipărire volum Gloata 
Moșiei, de Ioan Mâcnea 

 
Atins  

 
Realizat 

 
Realizat  
august 

 
Realizat 

1006,64 lei 

 

Vernisaj Nicolae Viziteu – 
70 de ani 

Atins Realizat Realizat  
21 august 

Realizat  
706,13 lei 

 

Tipărire: Lungul drumm 
către casă, de R.Bobică 

Atins Realizat Realizat 
septembrie 

Realizat  
680,18 lei 

 

Atelier de actorie și 
dramaturgie „Scrie despre 
tine”  

Atins Realizat Realizat 
iunie-

octombrie 

Realizat 
25902,59 lei 

 

Atelier de construcția 
păpușii 

Atins Realizat Realizat 
octombrie 

Realizat 
4153,54 lei 

 

Tipărire volum: Demnitate 
vândută, de Daniel Grosu 

Atins Realizat Realizat 
octombrie 

Realizat 
2488,47 lei 

 

Concurs național de 
interpretare MuzArt 

Atins Realizat Realizat 
14 noiemb. 

Realizat 
1759,05 lei 

 

Tipărire volum Poezii de 
sertar, de Ioan Iancu 
Lefter 

Atins Realizat Realizat 
noiembrie 

Realizat 
1399,56 lei 

 

Ziua Națională a României Declarat Estimat Estimat Estimat  
Ziua persoanelor cu 
dizabilități 

Atins Realizat Realizat 
10 de. 

Realizat 
4300 lei 

 

Editare: Aspecte ale 
vălăretului din județul 
Vaslui, de Dan Ravaru 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
1242,60 lei 

 

Editare: V. Adăscăliței, 
Teatrul popular de Anul 
Nou în Moldova,cu CD 
(selecții audio) 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

decembrie 
 

Realizat 
8123,23 lei 

 

Editarea revistei „Est”  
 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
3299,43 lei 

 

Tipărirea revistei „Elanul”, 
Giurcani 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
ianuarie- 

decembrie 

Realizat 
5001,60 lei 

 

Spetcacol de Crăciun 
„Domn Domn să-nălțăm”, 
Huși  
 

  
Realizat 
27 dec. 

Realizat 
5357 lei 
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Desfăşurarea cursului de 
dans popular adresat 
elevilor – ansamblul 
 „Hora Vasluiului” 

Atins Realizat 
 

Realizat 
Ianuarie-

decembrie 
 

Realizat 
12228 lei 

 

 
C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale 

Seminar metodic 
„Organizarea Festivalului 
Intrenațional de Folclor 
Hora din străbuni” – 
participă directorii de 
cămine culturale  și 
conducătorii de 
ansambluri folclorice 

 
Atins  

 
Realizat 

 

 
Realizat 
4 aprilie 

 
Realizat  

- 

 

Seminar metodic „Datini 
şi obiceiuri de iarnă” – 
participă directorii de 
cămine culturale şi 
responsabilii formaţiilor 
de obiceiuri de Anul Nou 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 

4 
decembrie 

 

 
Realizat 

- 

 

Participarea în comisiile 
de evaluare a comisiilor 
de management susţinute 
de candidaţii la funcţia de 
director (cămin cultural, 
centru cultural) 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 

 

 
Realizat 

- 

 

Deplasări metodice în 
teritoriu pentru activităţi 
de monitorizare a 
performanţelor  
aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de 
sprijin metodic 
conducerilor acestora 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
Tot anul 

 
Realizat 

- 

 

Deplasare metodică cu 
directorii de cămine 
culturale în zona 
Neamțului 

 
Atins 

 

 
Realizat 

 

 
Realizat 

22-23 mai 
 

 
Realizat 

2343.00 lei 
 

 

Tabără de meșteșuguri 
tradiționale “Flori de mai” 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 

30-31 mai 

 
Realizat 

- 
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2016 
Programul/ 

Proiectul 
 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţare 
(subvenţie/ 

alocaţie şi surse 
atrase/venituri 

proprii 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea iniţială Declarat/ 

Atins 
Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

 
Rădăcini – cultură tradiţională 

1 2 3 4 5 6 
Revitalizarea 
meşteşugurilor 
tradiţionale.Târg de 
primăvară, ed. a VIII-a 

Atins Realizat  
 

Realizat  
26-28 

februarie 

Realizat  
5384,31 lei 

 

Festivalul muzicii 
păstorești, Ed. a II-a 

Atins Realizat Realizat  
5 martie 

Estimat   

Șezătoare la Muzeul din 
Satul Nou, Solești 

Atins Realizat 
 

Realizat  
5 Martie  

Estimat   

Digitizarea benzilor de 
magnetofon din arhiva de 
folclor V. Adăscăliței 
(înregistrări din anii 1965-
1975, din județul Vaslui) 

Atins Realizat Realizat 
martie 

Realizat 
     4167  lei 

 

Ziua internaţională a 
rromilor 

Declarat  Estimat  
 

Estimat  
8 aprilie  

 

Estimat   

Festival folcloric - Cântec 
drag din plai străbun 

Atins Realizat Realizat 
9-17 aprilie 

Realizat 
1500 lei 

 

Comemorare: 
semicentenar Virgil 
Caraivan (simpozion), 
Șuletea 

Atins Realizat Realizat 
4-5 aprilie 

 

Estimat   

Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale. 
Oua încondeiate. Icoane. 
Expoziţie. Atelier.Vânzare. 

Atins Realizat  Realizat 
23-24 
aprilie 

Realizat 
7375,82 lei 

 

Participarea interpreţilor şi 
a formaţiilor folclorice din 
jud. Vaslui la festivaluri 
naţionale şi internaţionale 

Atins  Realizat  Realizat  
Aprilie 

decembrie 

Realizat    

Maria Cornea - Festivalul 
"Florile Ceahlăului", Piatra 
Neamț 

Atins  Realizat 
 

Realizat 
21 iunie 

 

Realizat 
440,78 
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Dan Ailincăi - Festivalul de 
umor ”Lume, lume hai la 
glume”, Ungheni 

Atins Realizat Realizat 
24 aprilie  

Realizat 
134lei 

 

Dan Ailincăi- Festivalul de 
poezie patriotică, Aninoasa 

Atins Realizat Realizat 
17 iunie  

Realizat 
175,75 lei 

 

Andrei Filibiu- Festivalul de 
poezie patriotică, Aninoasa 

Atins 
 

Realizat Realizat 
17 iunie  

 

Realizat 
137,8 lei 

 

Ioan Toderașcu, Cluj Atins Realizat Realizat 
5 iulie 

Realizat 
181,6 lei 

 

Ans. Codrenii- Avrig Atins  Realizat Realizat 
27 iulie  

Realizat 
5929,44 lei 

 

Ans Soleștenii- Tg Mureș Atins Realizat  Realizat 
5-7 

septembrie 

Realizat 
3979,02 lei  

 

Ans. Hora Vasluiului-
București 

Atins Realizat Realizat 
3 

octombrie 

Realizat 
3286,8 

 

Ans. Hora Vasluiului- Huși Atins Realizat Realizat 
10 

octombrie 

Realizat 
567,72 lei 

 

Constantin Lernicu - 
Botoșani 

Atins Realizat 
 

Realizat  
noiembrie 

Realizat 
100 lei 

 

Ion Toderașcu- Chișinău Atins Realizat 
 

Realizat 
decembrie 

Realizat 
83,6 lei 

 

Tabără de meşteşuguri 
tradiţionale Flori de mai, 
ed. a VI-a, Soleşti. Atelier 
demonstrativ pentru copii 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
26-28 mai  

Realizat 
607 lei 

 

Promovarea jocurilor vechi 
destinate copiilor. Târg de 
jucării 

Atins  Realizat  Realizat 
1 iunie 

Realizat  
3038,60 lei 

 

Conservarea şi promovarea 
muzicii populare 
tradiţionale. Festival-
concurs pentru copii: 
Muguri de tezaur  

Atins  Realizat  Realizat  
19 iunie  

Realizat  
9455,97 lei 

 

Cavalerii Creştinătăţii - 
Băcăoani 

Atins  Realizat  Realizat 
2 iulie 

Realizat 1659 
lei 

 

Tabără de vară de 
meșteșuguri tradiționale: 
icoane pe sticlă, olărit, 
cusături, împletituri  
 

Declarat  Estimat  Estimat 
Iulie- 

august  

Estimat   
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Promovarea Festivalului 
"Hora din străbuni" 

Atins  Realizat  Realizat 
iulie 

Realizat 
337,68 lei  

 

Promovarea meşterilor 
populari din judeţul Vaslui 
în cadrul sărbătorilor: Zilele 
satului, Fiii satului etc. 

Declarat  Estimat  Estimat  
Iulie- 

decembrie  

Realizat   

Sărbătoarea teiului, 
Epureni 

Atins  Realizat  Realizat 
iulie  

Realizat  
3540 lei 

 

Sărbătoarea comunei 
Arsura 

Atins  Realizat  Realizat 
August 

Realizat  
1640 lei 

 

Ziua satului Pădureni Atins  Realizat  Realizat 
8 

septembrie 

Realizat  
587,64lei 

 

Ziua satului Buda, Oșești Atins  Realizat  Realizat 
8 

septembrie  

Realizat  
250,24 lei 

 

Ziua satului Gârceni Atins  Realizat  Realizat 
8 

septembrie 

Realizat  
190,12 lei 

 

Ziua satului Drânceni Atins  Realizat  Realizat 
14 

octombrie  

Realizat  
1500 lei 

 

Cântec, joc şi voie bună la 
Negreşti în bătătură, ed. a 
VII-a 

Atins  Realizat  Realizat 
6-7 august 

Realizat  
8319 lei 

 

Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale 
Târgul meșterilor populari, 
ediţia a XIV-a 

Atins  Realizat  Realizat 
2-4 

septembrie  

Realizat  
27793,99 lei 

 

Concurs etnografic 
județean: Lada de zestre 

Atins  Realizat  Realizat 
4 

septembrie  

Realizat  
1655 lei 

 

Festivalul de muzică corală 
”Gheorghe Cucu”, Puieşti 

Atins  Realizat  Realizat 
25 

septembrie 

Realizat  
2167,82 lei 

 

Conservarea şi promovarea 
muzicii populare 
tradiţionale Festivalul 
fanfarelor, ediţia a XII-a, 
Vaslui 

Atins  Realizat  Realizat 
30 

octombrie 

Realizat  
43895,01lei 

 

Festivalul Internaţional de 
umor „C. Tănase” 

Atins  Realizat  Realizat 
2-9 oct. 

Realizat  
234513,13 lei 

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Dimitrie 
Cantemir 

Atins  Realizat  Realizat 
27 

octombrie 

Estimat   
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Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Alexandru 
Vlahuţă 

Atins  Realizat  Realizat 
15 

noiembrie  

Estimat   

Festivalul Datini şi 
obiceiuri de iarnă, ediţia a 
XXXV-a 

Atins  Realizat  Realizat 
18 

decembrie 

Realizat  
65213,71 lei 

 

 
După Tănase – cultură contemporană 

1 2 3 4 5 6 
Ziua Culturii Române - 
Concurs de interpretare şi 
eseu, Eminescu: Pași spre 
nemurire 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

15 ianuarie 
Realizat 
2247 lei 

 

Simpozion Eminescu prin 
mileniul III, Văleni 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
15 ianuarie Estimat  

Spectacol omagial Unirea 
Principatelor, Vaslui 

Atins  Realizat  Realizat 
24 ianuarie 

Realizat  
18579,20 lei 

 

Lansare de carte Ion Iancu 
Lefter ”Poezii de sertar” 

Atins Realizat  Realizat 
1 martie Estimat  

Ziua culturală a comunei 
Văleni 

Atins Realizat Realizat 
6 martie Estimat  

Work-shop ”Arta 
actorului”- Admiterea la 
teatru 

Atins Realizat Realizat 
21 aprilie  

Realizat 
443,84 lei 

 

Festivalul concurs 
județean de interpretare 
la muzicuță ”Hora 
muzicuțelor”, Ed. I, 
Lipovăț 

Atins Realizat 

Realizat 
26 iunie 

Realizat  
1953 lei 

 

Atelier de actorie și 
dramaturgie "Scrie despre 
tine"  

 
Atins  

 
Realizat  Realizat 

Iulie  
Realizat 

5573,10 lei 

 

Atelier de actorie și 
dramaturgie "Scrie despre 
tine"  II 

Atins Realizat Realizat 
Octombrie  

Realizat 
4500 lei 

 

 

Concurs național de 
interpretare MuzART 

Atins Realizat Realizat 
5 noiembrie 

Realizat 
1369,75 lei 

 

Lansare de carte Cornelius 
Drăgan 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
25 

noiembrie 

Realizat 
587 lei 

 

Ziua Naţională a 
României 

Atins Realizat Realizat  
1 dec. 

Realizat 
2724,31 lei 

 

Lansare CD Cosmina 
Adam 

 
Atins  

 
Realizat  

Realizat 
3 dec. 

Realizat  
5568,96 lei 
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Terapie prin joc de rol  
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
9 

decembrie 

Realizat 
2400 lei 

 

Teatrul de păpuși adresat 
copiilor de la Complexul 
de Servicii Comunitare 
pentru Copilul cu 
Handicap Vaslui 

Atins Realizat Realizat 
10 

decembrie 
 

Realizat 
3000 lei 

 

 

Spectacol de Crăciun- 
Marian Rîlea 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
17 

decembrie 

Realizat 
3000 lei 

 

Concurs de artă 
fotografică 

 
Atins  

 
Realizat 

 
Realizat  
18-23 

decembrie 

 
Realizat 

7402,78 lei 

 

Zâmbești, deci exiști-
pentru persoanele 
vârstnice 

Atins Realizat Realizat  
21 

decembrie 

Realizat  
7126,84 lei 

 

Domn, Domn să-nălțăm- 
Băcești 

Atins Realizat Realizat 
27 dec. 

Realizat  
4671 lei 

 

Expoziție de fotografie și 
lansarea filmului 
documentar etnografic – 
Jocurile cu măști de Anul 
Nou în județul Vaslui 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
111,72 lei 

 

Desfăşurarea cursului de 
dans popular adresat 
elevilor– Ansamblul Hora 
Vasluiului 

Atins Realizat Realizat 
Tot anul 

Realizat 
11490 lei 

 

Ecouri Literare (2 nr.), 
Cenaclul „Poesis 
Moldaviae” 

Atins Realizat Realizat 
Martie, 

septembrie 

Realizat 
1647,03 lei 

 

Vutcani (4 numere) Atins Realizat Realizat 
Martie- 

decembrie 

Realizat 
1430,10 lei 

 

Radu Bobică, Jocuri din 
fața blocului 

Atins Realizat Realizat 
aprilie 

Realizat 
724,50 lei 

 

Andrei Dumitru, Jocuri de 
altă dată, ed. a II-a 

Atins Realizat Realizat 
aprilie 

Realizat 
777 lei 

 

Est (2 numere), revistă de 
cultură a CJCPCT Vaslui 

Atins Realizat Realizat 
Iulie, 

decembrie 

Realizat 
7688,10 lei 

 

Sprijinirea editării de 
monografii pentru 
localităţile jud. Vaslui  

Declarat Estimat  Estimat Estimat  
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Dan Ravaru, “La Sântă 
Mărie Mare/ S-a stârnit 
mobilizare” 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
August  

 

Realizat 
1032,68 lei 

 

Teodor Pracsiu- Spiritul și 
Oglinda 

Atins Realizat Realizat 
august 

Realizat 
760,20 lei 

 

Petruș Andrei- Fabule, 
satire și parodii 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
august 

Realizat 
630 lei 

 

Dan Ravaru- Aspecte ale 
artei populare în județul 
Vaslui 

Atins Realizat Realizat 
august 

Realizat 
374,85 lei 

 

Mihai Cornea la 70 de ani Atins Realizat 
 

Realizat 
august 

 

Realizat 
532,38 lei 

 

Dan Ravaru, Umor și spirit 
critic la cronicarii moldoveni 

Atins Realizat Realizat 
septembrie 

Realizat 
1041,60 lei 

 

Dan Ravaru,  Urcă trenul 
spre Ardeal/ Încărcat cu 
militari! 

Atins Realizat Realizat 
noiembrie 

Realizat 
1234,80 lei 

 

Lucian-Valeriu Lefter, 
Monumentul – Tradiție și 
viitor 

Declarat   Estimat   Estimat 
octombrie 

 

Estimat  

Costin Clit - Comuna 
Dimitrie Cantemir- studiu 
monografic, vol I 

Atins Realizat Realizat 
octombrie 

Realizat 
2520 lei 

 

Ion Iancu Lefter – Volum 
de poezie postume 

Declarat Estimat  Estimat Estimat  

Ana Maria Gavril - Printe 
anotimpuri mai calde, mai 
reci... 

Atins Realizat Realizat 
noiembrie 

Realizat 
767,76 lei 

 

Lucian-Valeriu Lefter, 
Zăpodenii, vol. II. 

Declarat Estimat  Estimat Estimat  

Lucian-Valeriu Lefter, 
Boierii lui Ştefan cel Mare 

Declarat Estimat  Estimat Estimat  

Cătălin Afrăsinei- Întoar-
cerea cavalerului pelasg 

Declarat Estimat  Estimat Estimat  

Horia Stamati- Valea 
Horăieții- istorie și 
onomastică de la origini 
până în prezent 

Declarat Estimat  Estimat Estimat  

Volum omagial Ansamblul 
”Joc” 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
858,38 lei 

 

Elanul, revistă editată de 
Academia rurală „Elanul”, 
Giurcani (12 numere) 

Atins Realizat Realizat 
Tot anul 

Realizat 
5001,60 lei 
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C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale 

Acordarea de sprijin 
calificat în vederea 
întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de 
fonduri guvernamentale 

 
Atins  

 
Realizat 

 

 
Realizat 
Ianuarie-

decembrie 

Estimat   

Participarea în comisiile 
de evaluare a candidaţilor 
la funcţia de director 
(cămin cultural, centru 
cultural) 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
Ianuarie-

decembrie 
 

 
Estimat  

 

Coordonare și deplasări 
metodice regulate în 
teritoriu pentru activităţi 
de monitorizare a 
performanţelor 
aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de 
sprijin metodic 
conducerilor acestora 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
16-18 

noiembrie 
 

 
Realizat 

5577 

 

Transmiterea prin scrisori 
metodice la nivel de 
teritoriu, de recomandări 
privind strategii culturale 
europene  

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
Tot anul 

 
Estimat  

 

Elaborarea strategiei 
culturale pe termen scurt, 
mediu şi lung a judeţului 
Vaslui 

 
Atins 

 

 
Realizat 

 

 
Realizat 
Tot anul 

 

 
Realizat 

2343.00 lei 
 

 

Deplasare metodologică 
în vederea perfecționării 
directorilor de așezăminte 
culturale  

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 

iunie 

 
Estimat 

 

 

Seminar metodic adresat 
directorii de cămine 
culturale, centre culturale 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
26 febr., 
 9 dec. 

 
Realizat  
400 lei 
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2017 

Programul/ 
Proiectul 

 

Scopul Beneficiari Perioada de 
realizare 

Finanţare 
(subvenţie/ 

alocaţie şi surse 
atrase/venituri 

proprii 

Obs. 

1 2 3 4 5 6 
Denumirea iniţială Declarat/ 

Atins 
Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

Estimat/ 
Realizat 

 

 
Rădăcini – cultură tradiţională 

 
1 2 3 4 5 6 

Revitalizarea meşteşuguri-
lor tradiţionale.Târg de 
primăvară, ed. a IX-a-  

Atins Realizat  
 

Realizat  
24-26 

februarie 

Realizat  
6621,01 lei 

 

Participarea interpreţilor şi 
a formaţiilor folclorice din 
jud. Vaslui la festivaluri 
naţionale şi internaţionale 

Atins Realizat Realizat  
Februarie- 
decembrie 

Realizat   

1. Ioan Toderașcu- Mizil,  Atins Realizat 
 

Realizat  
februarie 

Realizat  
94 lei 

 

2. Ans. Răzeșii, Pogonești- 
Soroca,  

Atins Realizat Realizat 
martie 

Realizat 
   2168,18  lei 

 

3. Grup Mugurelul- Ucraina,  Atins  Realizat  
 

Realizat   
iulie  

Realizat  
4782,87 lei  

 

4. Ans. Obârșii negreștene- 
Avrig,  

Atins Realizat Realizat 
iulie 

Realizat 
2504,95 lei 

 

5. Ans. Răzeșii-Eșelnița,  Atins Realizat Realizat 
august 

Realizat  
6632,01 lei  

 

6. Ans. Hora Vasluiului-
Lugoj,  

Atins Realizat  Realizat 
august 

Realizat 
6716,36 lei 

 

7. Ans. Hora Vasluiului-
Huși,  

Atins  Realizat  Realizat  
octombrie 

Realizat  
543,24 lei 

 

8. Grupul ”Răzeșii”, 
Pogonești- Iași,  

Atins  Realizat 
 

Realizat 
decembrie  

Realizat 
866,56 lei 

 

9. Fanfara Băcești-
Calafindești-  

Atins Realizat Realizat 
noiembrie 

Realizat 
220,79 lei 

 

10. Ans. Hora 
Vasluiului+Trandafir de la 
Moldova-Tg. Mureș,  

Atins Realizat Realizat 
     26 dec. 

Realizat 
3358,18 lei 

 

Revitalizarea 
meşteşugurilor tradiţionale. 

Atins 
 

Realizat Realizat 
8-9 aprilie  

Realizat 
5851,78 lei 
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Oua încondeiate. Icoane. 
Expoziţie. Atelier.Vânzare,  
Festival folcloric - Cântec 
drag din plai străbun,  

Atins Realizat Realizat 
20-21 
aprilie 

Realizat 
2060 lei 

 

Tabără de meşteşuguri 
tradiţionale Flori de mai, 
ed. a VI-a, Soleşti. Atelier 
demonstrativ pentru copii,  

Atins  Realizat Realizat 
26-28 mai 

Realizat 
607 lei 

 

Promovarea jocurilor vechi 
destinate copiilor. Târg de 
jucării,  

Atins Realizat  Realizat 
1 iunie 

Realizat 
7992,64 lei  

 

Festivalul iei, Huși, ed. I,  Atins Realizat Realizat 
2-4 iunie 

Realizat 
12976,66 lei 

 

Promovarea meşterilor 
populari din judeţul Vaslui 
în cadrul sărbătorilor: Zilele 
satului(Laza, Ivănești, 
Gârceni, Pogonești, Rafaila, 
Todirești, Hoceni, Pădureni, 
Vetrișoaia, Berezeni, Ivești) 
etc. 

Atins Realizat Realizat 
Aprilie- 

octombrie 

Realizat 
 

 

1. Ziua satului Portari, 
Zăpodeni,  

Atins Realizat 
 

Realizat  
30 aprilie 

Realizat 
1884 lei lei 

 

2. Ziua satului Todirești,  Atins Realizat 
 

Realizat 
21 mai 

Realizat 
2055 lei 

 

3. Ziua satului Arsura,   
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
august 

Realizat 
3000 lei 

 

 Ziua culturală- Movila lui 
Burcel,  

Atins  Realizat  Realizat 
2 iulie 

Estimat   

Cavalerii creştinătăţii - 
Băcăoani,  

Atins  Realizat  Realizat  
2 iulie 

Realizat  
2429 lei 

 

Festivalul Internaţional de 
Folclor Hora din străbuni, 
ed. a V-a,  

Atins  Realizat  Realizat 
2-6 august 

Realizat  
313455,08 

lei 

 

Cântec, joc şi voie bună la 
Negreşti în bătătură, ed. a 
VIII-a,  

Atins   Realizat   Realizat   
5-6 august 

Realizat  
11914 lei 

 

Târgul meșterilor populari, 
ediţia a XIV-a,  

Atins  Realizat  Realizat 
 8-10 

septembrie 

Realizat 
24912,95 lei  

 

Festivalul fanfarelor, ediţia 
a XIII-a, Pădureni,  

Atins   Realizat   Realizat   
24 

septembrie 
 

Realizat  
31033,48 lei 
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Festivalul de muzică corală 
”Gheorghe Cucu”, Puieşti,  

Atins  Realizat  Realizat 
24 

septembrie  

Realizat  
2190,80 lei 

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Dimitrie 
Cantemir,  

Declarat   Estimat   Estimat  
26 

octombrie 

Estimat   

Festivalul Fluieraș vasluian,  Atins  Realizat  Realizat 
8 noiembrie 

Realizat  
5111,39 lei 

 

Simpozion – Evocarea 
personalităţii lui Alexandru 
Vlahuţă,  

Declarat   Estimat  Estimat  
15 

noiembrie 

Estimat   

Festivalul Datini şi obiceiuri 
de iarnă, ediţia a XXXI-a,  

Atins  Realizat  Realizat 
17 

decembrie 

Realizat  
50933,11 lei 

 

 
După Tănase – cultură contemporană 

1 2 3 4 5 6 
Comemorare Lupta de la 
Podul Înalt- Băcăoani,  

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
10 ianuarie 

Realizat 
300 lei 

 

Ziua Culturii Române - 
Concurs de interpretare şi 
eseu, Eminescu: Glasul 
poeziei populare,  

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

15 ianuarie 
Realizat  
3018,27 

 

Workshop fotografie-
organizare ateliere de 
fotografie 

Atins  Realizat  Realizat 
19-20 

ianuarie 

Realizat  
479,06 lei 

 

Spectacol omagial Unirea 
Principatelor, Vaslui 

Atins Realizat  Realizat 
24 ianuarie Realizat   

Workshop fotografie I- 
Tanacu, Muntenii de Sus, 
Solești, Movila lui Burcel,  

Atins Realizat Realizat 
3-5 

februarie 

Realizat 
3453,78 lei 

 

Ziua internațională a 
femeii 

Atins Realizat Realizat 
8 martie 

Realizat 
2942 lei 

 

Workshop fotografie II- 
Pușcași, Laza, Ivanșeti, 
Gârceni,  

Atins Realizat Realizat 
10-12 
martie 

Realizat  
3714,89 lei 

 

Workshop fotografie III 
Grivița, Zorleni, Todirești, 
Oșești,  

 
Atins  

 
Realizat  Realizat 

5-7 mai 
Realizat 

3824,28 lei 

 

Concert aniversar de muzi- 
că clasică- Odă Europei,  

Atins Realizat Realizat 
9 mai  

Estimat 
 

 

Workshop fotografie IV- 
Zăpodeni, Vulturești, 
Lipovăț, Costești 

Atins Realizat Realizat 
9-11 iunie 

Realizat 
2933,80 lei 
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Atelier de actorie și 
dramaturgie "Scrie 
despre tine" 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

iulie 
Realizat 

5860,50 lei 

 

Workshop Fotografie V 
Cârja-Murgeni 

Atins Realizat Realizat  
6-8 iulie 

Realizat 
2063,40 lei 

 

Festivalul concurs județean 
de interpretare la muzicuță 
”Hora muzicu-țelor”, Ed. II, 
Lipovăț,  

 
Atins  

 
Realizat  Realizat 

9 iulie 
Realizat  
1952 lei 

 

Atelier de actorie și 
dramaturgie "Scrie despre 
tine",  

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

august 
Realizat 
1153 lei 

 

Workshop fotografie VI 
Vaslui 

Atins Realizat Realizat 
2-6 august 

Realizat 
90 lei 

 

Workshop fotografie VII 
Bunești Averești, Pădureni 

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
22-24 

septembrie 

Realizat 
2810,27 lei 

 

Zilele teatrului tânăr  
Atins  

 
Realizat 

 
Realizat  
22-24 

septembrie 

 
Realizat 

8851,20 lei 

 

Preselecție Ansamblul de 
dansuri ”Hora Vasluiului”  

Atins Realizat Realizat  
septembrie 

Realizat  
142,80 lei 

 

Workshop fotografie VIII 
Hoceni, Dumești,  

Atins Realizat Realizat 
27-29 

octombrie 

Realizat  
3069,04 lei 

 

Atelier perfecționare 
fotografi vasluieni 

Atins Realizat Realizat 
30 

octombrie-
1 noiembrie 

Realizat 
2068,29 lei 

 

Ziua Naţională a României Atins Realizat Realizat 
1 

decembrie 

Realizat 
535,50 lei 

 

Vernisaj expoziție 
fotografică ”Datini și 
obiceiuri de iarnă” 

Atins Realizat Realizat 
5 
decembrie 

Realizat 
6730,80 lei 

 

Moș Crăciun, există Atins Realizat Realizat 
9-10 dec. 

Realizat 
4000 lei 

 

Simpozion-Jocul ca 
metodă de intervenție 
terapeutică 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
1500 lei 

 

Noi cântăm cu drag- 
înregistrare CD negative 
pt instrumentiști și soliști 
vocali 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
3000 lei 
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Workshop fotografie X 
Fâstâci-Cozmești, Vaslui  

Atins Realizat Realizat 
16 

decembrie 

Realizat 
2828,64 lei 

 

”Să dăruim un zâmbet”- 
spectacol de colinde, Huși  

Atins Realizat  Realizat  
19 

decembrie 

Realizat  
1214 lei 

 

”Să dăruim un zâmbet”- 
spectacol de colinde, 
Băcești,  

 
Atins 

 
Realizat 

Realizat 
27 

decembrie  

Realizat 
4968 lei 

 

Desfăşurarea cursului de 
dans popular adresat 
elevilor– Ansamblul Hora 
Vasluiului,  

Atins Realizat 
Realizat 
tot anul 

Realizat 
13116 lei 

 

Cătălin Afrăsinei- 
Întoarcerea cavalerului 
pelasg 

 
Atins 

 
Realizat Realizat 

ianuarie 
Realizat 

1120,88 lei 

 

Ion Iancu Lefter- Starea de 
dor 

Atins Realizat Realizat 
ianuarie 

Realizat 
1378,13 lei 

 

Sprijinirea editării de 
monografii pentru 
localităţile jud. Vaslui 
Horia Stamatin- Valea 
Horăieții. Istorie și 
onomastică,  

Atins Realizat 
 

Realizat 
ianuarie  

Realizat 
2690,10 lei 

 

Leonard Ciureanu- Între 
infern și paradis,  

Atins Realizat Realizat 
februarie 

Realizat 
699,30 lei 

 

Radu Bobică, Convorbiri 
cu și despre Dan Ravaru,  

Atins Realizat Realizat 
martie 

Realizat 
1099,56 lei 

 

Ecouri Literare (2 
numere), Cenaclul „Poesis 
Moldaviae”,  

Atins Realizat Realizat 
aprilie-

septembrie 

Realizat 
483 lei 

 

Miluță Moga- Meandrele 
vieții. Poezie și epigramă,  

Atins Realizat Realizat 
mai 

Realizat 
329,49 lei 

 

Vutcani (4 numere),  Atins Realizat Realizat 
martie-

decembrie 

Realizat 
1369,20 lei 

 

Dan Ravaru- Pe-aici nu se 
trece/ Așa-i al nost` 
consemn,  

Atins Realizat Realizat 
septembrie 

Realizat 
2026,80 lei 

 

Ana Maria Gavril – Sărbă-
torile ciclului familial. 
Perspective etnografice în 
romanul ”Baltagul” 
 

Declarat Estimat  Estimat 
septembrie 

Estimat  
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N. A. Caranfil- Cântece de 
pe Valea Prutului 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
1639,80 lei 

 

Lucian-Valeriu Lefter, 
Monumentul – Tradiție și 
viitor 

Declarat Estimat  Estimat 
octombrie 

Estimat  

Lucian-Valeriu Lefter, 
Zăpodenii, vol. II. 

Declarat Estimat  Estimat 
decembrie 

Estimat  

Lucian-Valeriu Lefter, 
Boierii lui Ştefan cel Mare 

Declarat Estimat  Estimat 
decembrie 

Estimat  

Costin Clit- Însemnări de 
pe cărți din județul Vaslui 

Declarat Estimat  Estimat 
decembrie 

Estimat  

Est(1 număr), revistă de 
cultură a CJCPCT Vaslui  

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
3958,50 lei 

 

Elanul, revistă editată de 
Academia rurală „Elanul”, 
Giurcani (12 numere) 

Atins Realizat Realizat 
tot anul 

Realizat 
3751,20 lei 

 

Vasile Adăscăliței- 
Antologie de folclor 

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
3689 lei 

 

Catalog Paula Iacob Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
1799,70 lei 

 

Materiale de promovare 
CJCPCT Vaslui- calendare  

Atins Realizat Realizat 
decembrie 

Realizat 
3927 lei 

 

 
C. Coordonarea şi monitorizarea activităţilor căminelor culturale 

1 2 3 4 5 6 
Acordarea de sprijin 
calificat în vederea 
întocmirii dosarelor 
pentru accesarea de 
fonduri guvernamentale 

 
Atins  

 
Realizat 

 

 
Realizat 
Ianuarie-

decembrie 

Estimat   

Participarea în comisiile 
de evaluare a candidaţilor 
la funcţia de director 
(cămin cultural, centru 
cultural) 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
Ianuarie-

decembrie 
 

 
Estimat  

 

Coordonare și deplasări 
metodice regulate în 
teritoriu pentru activităţi 
de monitorizare a 
performanţelor 
aşezămintelor culturale şi 
pentru acordarea de 
sprijin metodic 
conducerilor acestora 
 

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 

 

 
Estimat  
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Transmiterea prin scrisori 
metodice la nivel de 
teritoriu, de recomandări 
privind strategii culturale 
europene  

 
Atins 

 
Realizat 

 
Realizat 
Tot anul 

 
Estimat  

 

Elaborarea strategiei 
culturale pe termen scurt, 
mediu şi lung a judeţului 
Vaslui 

 
Declarat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 

Deplasare metodologică 
în vederea perfecționării 
directorilor de așezăminte 
culturale  

 
Declarat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 

Seminar metodic adresat 
directorii de cămine 
culturale, centre culturale 

 
Declarat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 
Estimat  

 

 

 
ANEXĂ 

Apariţii în presă – 2014-2017 
 

2014 
 
• Ziua Culturii Naţionale – concurs de interpretare şi eseu (15 ianuarie) 
Concurs de interpretare şi creaţie dedicate poetului Mihai Eminescu, Monitorul de Vaslui,        
14 ianuarie 2014 (Mihaela Zărnescu) ; 
Concurs de interpretare din creaţia eminesciană, Obiectiv de Vaslui, 15 ianuarie 2014 (Cristi 
Lapa) ; 
Concurs de interpretare şi eseuri “Eminescu – adevăruri perene”, Vremea Nouă, 24 ianuarie 
2014 (Marian Mocanu) ; 
• Unirea Principatelor (24 ianuarie) 
Unirea, glasul românilor, Monitorul de Vaslui, 27 ianuarie 2014 (Mihaela Zărnescu) 
Ziua Unirii, marcată la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 27 ianuarie 2014 (Cristi Lapa) 
• Târg de primăvară – (28 februarie - 1 martie) 
Teatru şi muzică la Târgul de primăvară, Obiectiv de Vaslui, 27 februarie 2014 (Cristi Lapa). 
Târgul de primăvară, triumf al naturii şi al carităţii, Monitorul de Vaslui, 03 martie 2014 
(Mihaela Zărnescu). 
• Seminar metodic “Strategii şi politici culturale în Vaslui” – (14 martie) 
Seminar metodologic pe probleme culturale, la Pădureni , Monitorul de Vaslui, 19 martie 2014 
(Romeo Creţu)  
• Festivalul folcloric “Cântec drag din plai străbun”– (4 aprilie) 
Cântec drag din plai străbun, la a X-a ediţie, Monitorul de Vaslui, 27 martie 2014 (Mihaela 
Zărnescu) 
Maraton folcloric la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 07 aprilie 2014 (Cristi Lapa) 
• Târgul de ouă încondeiate. Icoane – (12-13 aprilie) 
Expoziţie – atelier de ouă încondeiate, Monitorul de Vaslui, 11 aprilie 2014 (Mihaela Zărnescu). 
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Ouă încondeiate. Icoane.- Expoziţie, Atelier, Vânzare, Monitorul de Vaslui, 11 aprilie 2014 
(Marian Mocanu) 
Dragostea pentru tradiţie, Obiectiv, 14 aprilie 2014 (Cristi Lapa). 
Tradiţia oului încondeiat, Monitorul de Vaslui, 17 aprilie 2014 (Dan Horgan) 
• Festivalul Fanfarelor – (8 Iunie) 
Marele trofeu a rămas la Lipovăţ, Obiectiv de Vaslui, 10 iunie 2014 (Cristi Lapa). 
“Moştenitorii” din Lipovăţ, marii câştigători ai Festivalului Fanfarelor, Monitorul de Vaslui, 10 
iunie 2014 (Romeo Creţu). 
Fanfara “Moştenitorii” din Lipovăţ, cea mai bună din judeţ!, Vremea nouă, 10 iunie 2014 
(Marian Mocanu). 
Festivalul Fanfarelor – Ediţia a X-a!, Meridianul, 12 iunie 2014 (Val Andreescu) 
• Atelier de măşti, costume tradiţionale şi dansuri populare – (26-28 iunie) 
Atelier de creaţie la Pădureni, Obiectiv de Vaslui, 25 iunie 2014 (Cristi Lapa) 
Aplicaţii etnografice: Pădureni 26-28 iunie, Vremea Nouă, 25 iunie 2014 (Marian Mocanu) 
Pădureni – Cultura tradiţională, la ea acasă!, Meridianul, 03 iulie 2014 (Val Andreescu) 
• Atelier de artă dramatică : “Arta actorului – de la improvizaţie la spectacol” – (7-11 iulie) 
Iniţiaţi în arta actoriei, Obiectiv de Vaslui, 14 iulie 2014 (Cristi Lapa) 
Tineri vasluieni “şcoliţi”în arta actoriei, Vremea Nouă, 15 iulie 2014 (Marian Mocanu) 
• Târgul meşterilor populari (5-7 septembrie 2014) 
O nouă ediţie a Târgului Meşterilor Populari, Obiectiv de Vaslui, 27 august 2014 (Cristi Lapa) 
Târgul meşterilor populari, din nou, la Vaslui!, Vremea Nouă, 4 septembrie 2014 (Marian 
Mocanu) 
Întâlnire cu arta populară, Obiectiv de Vaslui, 4 septembrie 2014 (Cristi Lapa) 
Vasluiul, capitala tradiţiilor populare, Monitorul de Vaslui, 8 septembrie 2014 (Mihaela 
Zărnescu)                   Cel 
mai reuşit “Târg”din Vaslui, Vremea Nouă, 8 septembrie 2014 (Marian Mocanu)  
Participare de elită la Târgul meşterilor Populari, 8 septembrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Cristi 
Lapa) 
Vasluiul, capitala tradiţiilor populare, 8 septembrie 2014, Monitorul de Vaslui (Mihaela 
Zărnescu) 
Târgul Meşterilor Populari. Ediţia a XII-a!, în Meridianul, 11 septembrie 2014 (Val Andreescu) 
 • Festivalul Naţional de Umor “Constantin Tănase” – (5-12 octombrie) 
Se caută… un afiş, Est News, 4 august 2014 (Mihaela Niculescu)  
Concurs de afişe pentru Festivalul “C. Tănase”,Vremea Nouă, 5 august 2014 (Marian Mocanu) 
Talent şi imaginaţie la Concursul de afişe pentru Festivalul Umorului, Monitorul de Vaslui, 6 
august 2014 
A fost ales afişul oficial al Festivalului “C. Tănase”, Vremea Nouă, 14 august 2014 (Marian 
Mocanu)                  Prin 
teatru, de la zâmbet la hohot, Monitorul de Vaslui, 24 septembrie 2014 (Mihaela Zărnescu) 
Festivalul „Constantin Tănase” – Un mare brand vasluian!, Meridianul, 2 octombrie 2014 (Val 
Andreescu) 
Vine festivalul!, interviu cu Lucian Onciu, Obiectiv de Vaslui, 2 octombrie 2014 (Mihaela Manu) 
Cu maximă seriozitate, despre Festivalul Umorului, 3 octombrie 2014, Monitorul de Vaslui 
(Mihaela Zărnescu) 
Vasluiul, capitala umorului, EstNews, 3 octombrie 2014 (Alexandru Croitoru) 
Începe festivalul !, Vremea Nouă, 4 octombrie 2014 (Simona Danda) 
S-a inaugurat Sala Studio, Obiectiv de Vaslui, 7 octombrie 2014 (Mihaela Manu)  
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O cronică de festival: „Ţara lui Gufi” reprezentată de câţiva liceeni vasluieni, 9 octombrie 2014, 
Vremea Nouă (Simona Danda) 
Final de Festival : Gala laureaţilor de interpretare şi „Doctor fără voie”, Vremea nouă, 13 
octombrie 2014 (Marian Mocanu) 
Final de Festival, cu gândul la… Festival!, 13 octombrie 2014, Monitorul de Vaslui (Mihaela 
Zărnescu) 
Festivalul s-a încheiat, trăiască festivalul!, 13 octombrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Cristi Lapa, 
Sorin Saizu) 
Trofeul de la intrepretare a rămas la Vaslui, 14 octombrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Cristi Lapa) 
Festivalul de muzică corală, laică şi religioasă „Gh. Cucu” – Ediţia a XIII-a!, 9 octombrie 2014, 
Meridianul (Val Andreescu) 
A. Vlahuţă – 95. Comemorare, 23 octombrie 2014, Est, 2(12), dec. 2014. 
Ziua Naţională a României (1 decembrie) 
1 decembrie cu Cristian Pomohaci, 3 decembrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Mihaela Manu) 
Şezătoare la Băceşti, 17 decembrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Mihaela Manu) 
 Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă” – (21 decembrie) 
Datinile şi obiceiurile de iarnă, pe străzile Vasluiului, 16 decembrie 2014, Monitorul de Vaslui 
(Mihaela Zărnescu) 
Atenţie, duminică vin mascaţii !, 20 decembrie 2014, Vremea Nouă (Marian Mocanu) 
Mascaţii au invadat Vasluiul, 22 decembrie 2014, Obiectiv de Vaslui (Cristi Lapa) 
Vasluiul, invadat de colindători la Festivalul de Tradiţii şi Obiceiuri de Iarnă, 22 decembrie 2014, 
Est News (Roxana Năstasă) 
Datinile şi obiceiurile de iarnă au umplut străzile Vasluiului, 22 decembrie 2014, Monitorul de 
Vaslui (Mihaela Zărnescu) 
Festival de datini şi obiceiuri de iarnă de excepţie, 22 decembrie 2014, Vremea Nouă (Marian 
Mocanu)  
 

2015 
 
• Ziua Culturii Naţionale – concurs de interpretare și eseu (15 ianuarie) 
Concurs de interpretare și eseuri, EstNews, 7 ianuarie 2015 (Roxana Năstasă); 
Proiecte culturale adresate liceenilor, Vremea nouă, 7 ianuarie 2015 (Marian Mocanu); 
Concurs de interpretare din creația eminesciană, Obiectiv de Vaslui, 8 ianuarie 2015 (Cristi 
Lapa); 
Concurs de interpretare și creație pe teme eminesciene, Monitorul de Vaslui, 14 ianuarie 2015 
(Mihaela Zărnescu); 
Eminescu, tot mai iubit, Obiectiv de Vaslui, 16 ianuarie 2015 (Cristi Lapa) ; 
Concursul “Eminescu: Nostalgice iubiri”, izvor de tinere talente, Monitorul de Vaslui, 20 ianurie 
2015 (Mihaela Zărnescu); 
S-au desemnat câștigătorii concursului “Eminescu: Nostalgice iubiri”, EstNews, 20 ianuarie 2015 
(Roxana Năstasă);  
Liceenii pe urmele lui Mihai Eminescu, Vremea nouă, 20 ianuarie 2015 (Andreea Marcu);   
“Cu Eminescu prin mileniul III!”, Meridianul, 22 ianurie 2015 (Val Andreescu) 
 
• Unirea Principatelor Române (24 ianuarie) 
Dinu Iancu Sălăjanu, la Vaslui de Ziua Unirii,Est News, 20 ianuarie 2015 (Roxana Năstasă) 
Hai să dăm mână cu mână!, Vremea nouă, 22 ianuarie 2015 
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Pe 24 ianuarie, vasluienii au simțit românește, Monitorul de Vaslui, 26 ianuarie 2015 (Mihaela 
Zărnescu); 
Simpozion de excepție, la Colegiul Național “Cuza Vodă” Huși, Monitorul de Vaslui, 26 ianuarie 
2015. 
 
• Șezători de Dragobete 
Șezătoare la Solești, Vremea nouă, 17 februarie 2015 
Flăcăii, fetele mari și Dragobetele[la Pogonești], Vremea nouă, 23 februarie 2015 (Cezara 
Mironică) 
 
• Comemorarea poetului Ion Iancu Lefter (1 martie) 
Ion Iancu Lefter – un “accident planificat”, Vremea nouă, 26 februarie 2015. 
Vasluienii comemorează pe poetul Ion Iancu Lefter, 25 februarie 2015. 
Ion Iancu Lefter, comemorat de vasluieni, Vremea nouă, 2 martie 2015 (Andreea Atasiei) 
Biblioteca Județeană Vaslui-Lansare și comemorare, Meridianul, 5 martie 2015 (Val Andreescu) 
 
• Târg de primăvară(27 februarie –1 martie) 
Expoziție cu vânzare de mărțișoare. Teatru și muzică la Târgul de primăvară, Obiectiv de Vaslui, 
19 februarie 2015 (Cristi Lapa) 
Weekend “spectacol” la Silver Mall, Vremea nouă, 20 februarie 2015 (Alexandru Croitoru) 
“Târgul de primăvară” Vaslui 2015 – mărțișoare, muzică și teatru, Monitorul de Vaslui, 26 
februarie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
Cea mai frumoasă manifestare. Ateliere de creație la Târgul de primăvară, Obiectiv de Vaslui, 26 
februarie 2015 (Cristi Lapa) 
Târgul de primăvară Vaslui. Mărțișoarele, la mare căutare, Obiectiv de Vaslui, 2 martie 2015 
(Cristi Lapa) 
Târg de primăvară la Silver Mall, Vremea nouă, 2 martie 2015 (Alexandru Croitoru) 
Toate culorile tradiției și miros de levănțică, la Târgul de Primăvară, Monitorul de Vaslui, 2 
martie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
 
• Târg de ouă încondeiate. Icoane(4-5 aprilie) 
Târg de ouă încondeiate la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 2 aprilie 2015 (Cristi Lapa) 
Expoziție-atelier de ouă încondeiate și icoane, de Florii, Monitorul de Vaslui, 3 aprilie 2015 
(Mihaela Zărnescu) 
Muzică veche la Târgul de ouă încondeiate, Obiectiv de Vaslui, 3 aprilie 2015 (Cristi Lapa) 
Târgul de ouă încondeiate Vaslui. Dragoste pentru tradiție, Obiectiv de Vaslui, 6 aprilie 2015 
(Cristi Lapa) 
Tradiția românească, mai aproape de tineri, Monitorul de Vaslui, 8 aprilie 2015 (Mihaela 
Zărnescu)  
 
• Excursie de studiu etnografic în județul Neamț (22-23 mai) 
În vizită la “Nemțeanca”, Obiectiv de Vaslui, 27 mai 2015 (Cristi Lapa) 
 
• Tabăra de creație “Flori de mai”, Valea Siliștei-Solești (30-31 mai) 
Tabără de creație, Obiectiv de Vaslui, 2 iunie 2015 
Tabăra de creație “Flori de mai”, la a V-a ediție, EstNews, 3 iunie 2015 (Marian Mocanu) 
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• Târg de jucării (1 iunie) 
De 1 iunie, târg de jucării la Vaslui, Vremea nouă, 6 martie 2015 (Alexandru Croitoru) 
Târg de jucării de Ziua Copilului, în Parcul Copou, EstNews, 27 mai 2015 (Roxana Năstasă) 
Copiii s-au distrat la Târgul de Jucării, Vremea nouă, 2 iunie 2015 (Andreea Atasiei) 
Prima ediție a Târgului de Jucării Vaslui, un succes!, EstNews, 2 iunie 2015 (Marian Mocanu) 
Inițiativă genială a Centrului Creației Populare. Participare record la Târgul de Jucării, 2 iunie 
2015 (Cristi Lapa) 
Jucăriile donate la Târgul de 1 iunie au ajuns la copii din Fâstâci, Pădureni și Vulturești,EstNews, 
8 iunie 2015 (Roxana Năstasă) 
Împărăția Copiilor, Obiectiv de Vaslui, 8 iunie 2015 (Mihaela Manu) 
Jucării, zâmbete și un strop de bucurie în sufletele copiilor sărmani, Vremea nouă, 8 iunie 2015 
(Andreea Atasiei) 
 
• Atelier de teatru “Scrie despre tine” (21-27 iunie) 
O nouă grupă de teatru experimental, la Sala studio “Valentin Silvestru”, Monitorul de Vaslui, 
24 iunie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
Teatrul mai are o șansă la Vaslui, Vremea nouă, 24 iunie 2015 (Alexandru Croitoru) 
Ateliere de teatru pentru elevi, Evenimentul, 24 iunie 2015 (Tudor Ifrim) 
Încă un pas pentru teatru la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 25 iunie 2015 (Mihaela Manu) 
Proiectul “Scrie despre tine”, un real success la Vaslui, Vremea nouă, 2 iulie 2015 (Alexandru 
Croitoru) 
“Povești din Vaslui”, puse în scenă, Est News, 2 iulie 2015 (Roxana Năstasă) 
Teatrul ca terapie socială, Monitorul de Vaslui, 3 iulie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
“Domnul Teatru” a stabilit capital umorului la noi. Valentin Silvestru trăiește încă la Vaslui, 
Obiectiv de Vaslui, 14 iulie 2015 (Mihaela Manu) 
 
•Noaptea Europeană a Muzicii Clasice (2 iulie) 
Concert în centrul Vasluiului, în “Noaptea Europeană a Muzicii Clasice, Monitorul de Vaslui, 1 
iulie 2015  
Invitație la concert, Vremea nouă, 1 iulie 2015 
 
• Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni” (31 iulie – 4 august) 
Vasluieni, ni se pregătește ceva! Negrii din Africa dau năvalăla festivalul “Hora din străbuni”, 
Vremea nouă, 6 martie 2015 (Alexandru Croitoru) 
“Hora din străbuni” vine și la Bârlad, Vremea nouă, 14 iulie 2015 (Cezara Mironică) 
Cum vor hori algerienii, mexicanii și thailandezii la Bârlad!, Monitorul de Vaslui, 16 iulie 2015 
(Adrian Arnăutu) 
“Hora din străbuni”, ediția a IV-a, EstNews, 22 iulie 2015 (Roxana Năstasă)  
Primele retușuri pentru “Hora din străbuni”. Sărbătoarea folclorului, Obiectiv de Vaslui, 23 iulie 
2015 (Cristi Lapa) 
“Hora din străbuni”, cel mai așteptat eveniment al anului!, Vremea nouă, 23 iulie 2015 (Flavia 
Căldare) 
“Hora din străbuni” se anunță un eveniment spectaculos!, Vremea nouă, 27 iulie 2015 (Flavia 
Căldare) 
Originalitatea, temperamentul și culooarea popoarelor, în festival, la Vaslui!, Monitorul de 
Vaslui, 29 iulie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
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Manifestare grandioasă. Evenimentul cultural al anului, Obiectiv de Vaslui, 29 iulie 2015 (Cristi 
Lapa) 
“Hora din străbuni”, pregătiri pe ultima sută de metri. Vasluiul, capital dansului folcloric, 
Vremea nouă, 30 iulie 2015 (Flavia Căldare) 
Mâine începe cel mai așteptat eveniment cultural!, EstNews, 30 iulie 2015 (Roxana Năstasă) 
Începe Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”. Un regal de folclor, la Vaslui!, 
Monitorul de Vaslui, 31 iulie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
Festivalul “Hora din străbuni”, în linie dreaptă, Est News, 31 iulie 2015 (Roxana Năstasă) 
Oaspeți din opt țări. Poftiți la Festival!, Obiectiv de Vaslui, 31 iulie 2015 (Cristi Lapa) 
Festivalul “Hora din străbuni”, un regal folcloric de la jarabe, până la polka și gopak!, Vremea 
nouă, 31 iulie 2015 (Flavia Căldare) 
Prima zi a “Horei din străbuni” a început frumos, dar s-a terminat cam prost. Mexicanii, 
algerienii și thailandezii s-au prins în hora “fraților” sri lankezi de la Valea Mare, Vremea nouă, 1 
august 2015 (Flavia Căldare și Simona Danda) 
Zile de neuitat la “Hora din străbuni. Regal folcloric, Obiectiv de Vaslui, 3 august 2015 (Cristi 
Lapa) 
“Hora din străbuni”, pansamnet pentru suflet, Vremea nouă, 3 august 2015 (Andreea Atasiei) 
Copoul, în pași de dans, Vremea nouă, 3 august 2015 (Flavia Căldare) 
Seară de pomină la “Hora din străbuni”,Vremea nouă, 5 august 2015 
Festivalul anului, la Vaslui. Zile de poveste la “Hora din străbuni”, Obiectiv de Vaslui, 5 august 
2015 (Cristi Lapa) 
Trofee la final de Festival internațional, Monitorul de Vaslui, 5 august 2015 (Mihaela Zărnescu) 
“Hora din Străbuni” – Briliant folcloric internațional!, Meridianul, 6 august 2015 (Val Andreescu) 
“Hora din străbuni”, la Bârlad, Meridianul, 6 august 2015. 
Un festival de excepție. “Rămâneți în inima mea!”, Obiectiv de Vaslui, 6 august 2015.(Cristi 
Lapa) 
Festivalul Internațional “Hora din străbuni”, success pe toate planurile, EstNews, 6 august 2015 
(Marian Mocanu). 
 
• Nicolae Viziteu – 70 (21 august 2015) 
Caricaturistul inspirat de Paganini. “Nicolae Viziteu – 70”, Obiectiv de Vaslui, 21 august 2015  
Ultimul boem al Vasluiului, aniversat de prieteni, Obiectiv de Vaslui, 24 august 2015 (Cristi 
Lapa) 
 
• Târgul meşterilor populari(4-6 septembrie) 
Târgul Meșterilor Populari își deschide porțile, din nou, Monitorul de Vaslui, 2 septembrie 2015 
(Mihaela Zărnescu) 
Întâlnire cu arta populară, Obiectiv de Vaslui, 3 septembrie 2015 (Cristi Lapa) 
Vasluienii au fost mai strânși la pungă anul acesta. Târgul meșterilor populari s-a transformat 
din expoziție cu vânzare într-un muzeu al satului, Vremea nouă, 7 septembrie 2015 (Flavia 
Căldare) 
Târgul meșterilor populari, un succes!, Est News, 7 septembrie 2015 (Marian Mocanu) 
Arta populară, nemuritoare!, Monitorul de Vaslui, 7 septembrie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
Târgul Meșterilor Populari. Arta tradițională s-a mutat la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 7 
septembrie 2015 (Cristi Lapa) 
 
•Zilele teatrului tânăr la Vaslui (17-20 octombrie) 
Vasluiul, promotor al teatrului tânăr, Vremea nouă, 19 octombrie 2015 (Simona Danda) 
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Patru zile de teatru, Obiectiv de Vaslui, 19 octombrie 2015 (Cristi Lapa) 
“Zilele teatrului tânăr la Vaslui” și-a atins ținta, Vremea nouă, 20 octombrie 2015 (Simona 
Danda) 
 
• Festivalul-concurs “Fluieraș vasluian” (8 noiembrie) 
“Fluieraș vasluian”, la a XV-a ediție, 28 octombrie 2015, Obiectiv de Vaslui (Cristi Lapa) 
Festivalul “Fluieraș vasluian”, anulat din cauza instituirii doliului național, Monitorul de Vaslui, 2 
noiembrie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
Miclești – Muncă, artă și spectacol!, Meridianul, 5 noiembrie 2015 (Val Andreescu)   
Fluierașul Vasluian – Ediția a XV-a!, Meridianul, 5 noiembrie 2015 (Val Andreescu) 
 
• Festivalul Fanfarelor (30 noiembrie) 
Vasluienii, invitați la festivalul Fanfarelor, Vremea nouă, 25 noiembrie 2015 (Simona Danda) 
Festivalul Fanfarelor – Ediția a XI-a!, Meridianul, 26 noiembrie 2015 (Val Andreescu) 
A XI-a ediție a festivalului fanfarelor va avea loc la Vaslui, Est News, 26 noiembrie 2015 (Marian 
Mocanu) 
De Sf. Andrei, fanfarele cântă la Vaslui, Monitorul de Vaslui, 27 noiembrie 2015 (Mihaela 
Zărnescu) 
Valea Mare, regina fanfarelor, Obiectiv de Vaslui, 2 decembrie 2015 (Cristi Lapa) 
Fanfara de la Valea Mare, câștigătoarea celei de-a XI-a ediții a Festivalului Fanfarelor, EstNews, 
2 decembrie 2015 (Marian Mocanu) 
Trofeul Festivalului Fanfarelor merge la Valea Mare, Monitorul de Vaslui, 2 decembrie 2015 
(Mihaela Zărnescu) 
Muzica de fanfară – Artă și magie!, Meridianul, 3 decembrie 2015 (Val Andreescu) 
 
•Festivalul “Datini şi obiceiuri de iarnă” (20 decembrie) 
Duminică, o nouă ediție a Festivalului “Datini și obiceiuri de iarnă”, Monitorul de Vaslui, 17 
decembrie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
 Festivalul “Datini și obiceiuri” a ajuns la cea de-a XXXIV-a ediție, Vremea nouă, 18 decembrie 
2015 (Simona Danda) 
Centrul Vasluiului va fi ocupat duminică de colindători și urători, EstNews, 18 decembrie 2015 
(Marian Mocanu) 
Mascații vor invada Vasluiul, Obiectiv de Vaslui, 18 decembrie 2015 (Cristi Lapa) 
Vasluiul, îmbrăcat în straie de sărbătoare, pentru a primi colindători. Centrul Vasluiului, luat cu 
asalt de mascați, urși și capre, Vremea nouă, 21 decembrie 2015 (Simona Danda) 
Interes maxim pentru Festivalul de datini și obiceiuri. Mare de oameni!, Obiectiv de Vaslui, 21 
decembrie 2015 (Cristi Lapa) 
Centrul Vasluiului a fost ocupat duminică de colindători și urători, EstNews, 21 decembrie 2015 
(Marian Mocanu) 
Colinde, măști și teatru popular. Datinile au aruncat în aer centrul Vasluiului, Monitorul de 
Vaslui, 21 decembrie 2015 (Mihaela Zărnescu) 
 
• Ansamblul “Hora Vasluiului” 
“Peștișorul de aur” a ajuns la Vaslui, Vremea nouă, 12 august 2015 (Alexandru Croitoru) 
“Hora Vasluiului”, premiul I la Festivalul Internațional “Peștișorul de Aur” de la Tulcea, Monitirul 
de Vaslui, 13 august 2015 (Mihaela Zărnescu) 
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Vasluienii, stăpânii horelor. Au prins “Peștișorul de Aur”, Obiectiv de Vaslui, 13 august 2015 
(Cristi Lapa) 
 
• Lansare de carte 
Biblioteca Județeană Vaslui-Lansare și comemorare, Meridianul, 5 martie 2015 (Val Andreescu) 
Carte deosebită, cu jocuri de odinioară, EstNews, 8 iunie 2015 (Roxana Năstasă)  - Jocuri de ieri 
pentru copiii de azi, coord. Dan Ravaru 
Vor revigorarea portului tradițional vasluian, EstNews, 18 august 2015 (Roxana Năstasă) – 
Portul popular vasluian, Dan Ravaru și Daniela Adam 
Apărătorii portului popular, Obiectiv de Vaslui, 18 august 2015 (Cristi Lapa) 
Artă românească autentică.Costumul popular, redescoperit la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 14 
septembrie 2015 (Cristi Lapa) 
Jocuri de ieri, pentru copiii de azi, Vremea nouă, 17 noiembrie 2015 (Cezara Mironică) 

 
2016 

 
 Eminescu: Pași spre nemurire 

Eminescu, sărbătorit la Vaslui prin concurs de eseuri și interpretare literară, EstNews, 12 
ianuarie 2016 (Marian Mocanu) 
«Eminescu: Pasi spre nemurire», Monitorul de Vaslui, 13 ianuarie 2016 
Concurs literar – ”Eminescu: Pași spre nemurire”, ziaruldevaslui.ro, 13 ianuarie 2016 
Se cunosc câştigătorii: “Eminescu: Paşi spre nemurire!”, Obiectiv de Vaslui, 20 ianuarie 
2016(Cristi Lapa) 
Concursul «Eminescu, pasi spre nemurire» și-a desemnat câștigãtorii, Monitorul de Vaslui, 20 
ianuarie 2016 (Mihaela Zărnescu) 
Concursul “Eminescu: Pași spre nemurire” – la final, EstNews, 20 ianuarie 2016 (Marian 
Mocanu) 
 

 Târg de primăvară 
Poftiţi la mărţişoare şi voie bună!, Obiectiv de Vaslui, 25 februarie 2016 (Cristi Lapa) 
A VIII-a ediție a Târgului de Primăvară, la Vaslui,  Estnews, 25 februarie 2016 (Marian Mocanu) 
“Târgul de primăvară” își deschide porțile pe 26 februarie, ziaruldevaslui.ro, 25 februarie 2016 
(Rodan Mihai) 
Mărțișoarele, la mare căutare, ActualVs.ro, 28 februarie 2016 (Ciprian Enache) 
“Târgul de primăvară”, Vaslui – 2016, ziaruldevaslui.ro, 28 februarie 2016 (Rodon Mihai) 
Spectacol în alb-roşu: Între tradiţie şi creativitate, la Târgul de Primăvară, Obiectiv de Vaslui, 29 
ianuarie 2016 (Cristi Lapa) 
Primãvara a început la Silver Mall Vaslui!, Monitorul de Vaslui, 29 februarie 2016 (Mihaela 
Zărnescu) 

 Șezătoare la muzeul sătesc din Satu Nou, Solești  
Șezătoare la muzeul sătesc din Satu Nou, Vremea Nouă, 5 martie 2016 (Daniel Tănăsuc) 
Ziua culturală a comunei Văleni 
Amplu simpozion cultural, la Văleni, Monitorul de Vaslui,10 martie 2016(Mihaela Zărnecu) 
 

 Cântec drag din plai străbun 
Festival de muzică populară la Casa de Cultură Vaslui, Vremea Nouă, 6 aprilie 2016(Simona 
Danda) 
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Marele Trofeu al Festivalului “Cântec drag din plai străbun” merge la Chișinău, Vremea Nouă, 
11 aprilie 2016 (Simona Danda) 
Laureații Festivalului ”Cântec drag din plai străbun”, Vaslui 2016, ziaruldevaslui.ro, 11 aprilie 
2016 (Mihai Rodan) 
Trofeul Festivalului «Cântec drag din plai străbun» merge la Chișinău, Monitorul de Vaslui, 12 
aprilie 2016 
 

 Workshop “Arta actorului” 
Elevii vasluieni, invitati la un workshop cu profesori ai Facultãtii de Teatru din Iasi, Vremea 
Nouă, 12 aprilie 2016 (Simona Danda) 
 

 Ouă încondeiate. Icoane 
Expoziție de ouă încondeiate și icoane în Centrul Civic al Vasluiului, EstNews, miercuri19 aprilie 
2016(George Proca) 
Târg de ouă încondeiate, Obiectiv de Vaslui, 21 aprilie 2016(Cristi Lapa) 
De Florii, Târg de ouăși icoane, în Centrul Civic, târg de obiecte decorative, la Winmarkt, 
Monitorul de Vaslui, 22 aprilie(Mihaela Zărnescu) 
Târg de ouă încondeiate, în Piața Civică Vaslui, Vremea Nouă, 23 aprilie 2016(Simona Danda) 
Primul târg de ouă încondeiate din centrul Vasluiului, în duminica Floriilor, Vremea Nouă, 24 
aprilie 2016(Daniel Tănăsuc) 
Oferte ”de sezon” la Târgul ”Ouă încondeiate. Icoane”.(galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 24 aprilie 
2016(Mihai Rodan) 
Floriile, sărbătorite în centrul Vasluiului, cu pricesne și produse tradiționale românești, Vremea 
Nouă, 25 aprilie 2016(Simona Danda) 
Sute de vasluieni, la Târgul de ouă încondeiate și icoane, Monitorul de Vaslui, 25 aprilie 2016 
“Fantasia”, în concert la Târgul de Ouă Încondeiate, Obiectiv de Vaslui, 25 aprilie 2016(Cristi 
Lapa) 
 

 Flori de Mai 
Tabără de creaţie la Valea Siliştei, Obiectiv de Vaslui, 31 mai 2016(Cristi Lapa) 
 

 Târg de jucării  
Invitație la Târgul de jucării, Obiectiv de Vaslui, 1 iunie 2016(Cristi Lapa) 
Copiii au asaltat Târgul de jucării, Obiectiv de Vaslui, 2 iunie 2016(Cristi Lapa) 
Ziua Copilului, sărbătorită la Vaslui, cu spectacole, expoziții și concursuri, Vremea Nouă, 2 iunie 
2016(Simona Danda) 
Peste 2.000 de elevi de ciclu primar din Vaslui și-au vândut jucării din casă în cadrul unui inedit 
târg organizat în Parcul Copou, EstNews, 2 iunie 2016(Ionuț Preda) 
Jucării donate, copii fericiți, Vremea Nouă, 7 iunie 2016(Simona Danda) 
Donațiile de la ”Târgul de jucării” au ajuns la destinație-galerie foto, ziaruldevaslui.ro, 7 iunie 
2016(Mihaela Zărnescu) 
Donație de1.200decărțipentru Spitalul Județean de Urgență Vaslui(galeriefoto), 
ziaruldevaslui.ro(Mihaela Zărnescu) 
Acţiune de suflet: Jucăriile au ajuns la destinaţie, Obiectiv de Vaslui, 13 iunie 2016(Cristi Lasa) 
 

 Festivalul-concurs județean “Muguri de tezaur” 
“Muguri de tezaur”, la Zăpodeni, Obiectiv de Vaslui, 17 iunie 2016(Cristi Lapa) 
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De Rusalii, festival folcloric județean la Zăpodeni, ziaruldevaslui.ro, 17 iunie 2016(Mihaela 
Zărnescu) 
Participare numeroasă, Obiectiv de Vaslui, 21 iunie 2016(Cristi Lapa) 
 

 Hora muzicuțelor 
O sărbătoare a folclorului: Poftiţi la “Hora muzicuţelor” de la Lipovăţ!, Obiectiv de Vaslui, 24 
iunie 2016(Cristi Lapa) 
Mihai Bumbu este câstigãtorul Festivalului “Hora muzicutelor”, Vremea Nouă, 28 
iunie2016(Simona Danda) 
“Hora Muzicuţelor”: Mihai Bumbu a câştigat Marele Trofeu, Obiectiv de Vaslui, 28 iunie 
2016(Cristi Lapa) 
 

 Cavalerii creştinătăţii 
Ștefan cel Mare și Sfânt, sărbătorit și în comuna Muntenii de Jos, 3 iulie 2016(Vremea Noua) 
“Ștefan cel Mare și Sfânt – Cavaler al Creștinătății”, Obiectiv de Vaslui, 5 iulie 2016(Cristi Lapa) 
 

 Târgul Meșterilor Populari 
Manifestare de tradiţie: Pregătiri pentru Târgul Meşterilor Populari, Obiectiv de Vaslui, 26 
august 2016(Cristi Lapa) 
Târgul Meșterilor Populari – 2, 3, 4 septembrie, în Copou, Vremea Nouă, luni 29 august 
2016(Simona Danda) 
O binevenită manifestare: Artă culinară la Târgul Meşterilor Populari, Obiectiv de Vaslui,  31 
august 2016(Cristi Lapa) 
Apariţie editorială mult aşteptată: “Aspecte ale artei populare din judeţul Vaslui”, Obiectiv de 
Vaslui, 01 septembrie 2016(Cristi Lapa) 
Târgul Meșterilor Populari: Spectacolul folcloric din aceastã searã a fost reprogramat, Vremea 
Nouă, vineri 2 septembrie 2016(Simona Danda) 
Artă și tradiție la Târgul Meșterlor Populari(galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 2 septembrie 
2016(Mihai Rodan) 
Astăzi, la Vaslui, începe Târgul Meșterilor Populari, ziaruldevaslui.ro, 2 septembrie 2016(Mihai 
Rodan) 
Vasluienii sunt așteptați în Copou, la cea de-a XIV-a editie a Târgului Meșterilor Populari, 
Vremea Nouă, 3 septembrie 2016(Simona Danda) 
Meşteri populari, bucate moldoveneşti şi folclor cât cuprinde: Trei zile de tradiţii în parcul 
Copou, Obiectiv de Vaslui, 5 august 2016(Cristi Lapa) 
 

 Festivalul Internațional de Umor “Constantin Tănase” 
Au început pregãtirile pentru Festivalul International de Umor “Constantin Tãnase”, Vremea 
Nouă, 9 martie 2016 (Simona Danda) 
Regulamentul Secțiunii de interpretare satirică din cadrl Festivalului Umorulu ”Constantin 
Tănase” Vaslui, 2016, ziaruldevaslui.ro, 5 aprilie 2016(Mihai Rodan) 
Regulamentul Concursului de literatură satirico-umoristică ”Constantin Tănase” Vaslui, 2016, 
ziaruldevaslui.ro, 12 aprilie 2016 (Mihai Rodan) 
Festivalul de Umor, în toiul pregãtirilor! Iatã regulamentul concursului de teatru, Vremea Nouă, 
11 aprilie 2016 (Simona Danda) 
Regulamentul concursului de literaturã satirico-umoristicã «Constantin Tãnase» 2016, 
Monitorul de Vaslui, joi 21 aprilie 2016(Mihaela Zărnescu) 
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Se caută voluntari pentru Festivalul Umorului “Constantin Tãnase”, Vremea Nouă, miercuri 11 
mai 2016 (Simona Danda) 
Din culisele Festivalului de Umor ”C. Tănase” 2016-INTERVIU, ziaruldevaslui.ro, 8 septembrie 
2016(Ziarul de Vaslui) 
Ultimele pregătiri pentru cea de-a 24-a ediţie a Festivalului Umorului „Constantin Tănase”: 
Marele Florin Piersic vine la Vaslui!, Obiectiv de Vaslui, 9 septembrie 2016(Cristi Lapa) 
Nume mari la Festivalul Umorului “Constantin Tãnase”: Forin Piersic, Dan Puric si multi alti 
actori, Vremea Nouă, 9 septembrie 2016(Simona Danda) 
Festivalul de Umor “Constantin Tãnase”: spectacole de teatru, expozitii de caricaturi si 
literaturã satirico-umoristicã, Vremea Nouă, 10 septembrie 2016(Simona Danda) 
Bătaie pe abonamentele la Festivalul ”C. Tănase”, în ciuda prețului pipărat, EstNews, 13 
septembrie 2016(Simona Vasile )  
Festivalul nesimtirii: zeci de vasluieni umiliti pentru un bilet!, Vremea Nouă, 13 septembrie 
2016(Vremea Nouă) 
Se apropie Festivalul Umorului: Nume sonore la Salonul de caricatură de la Vaslui, Obiectiv de 
Vaslui, 14 septembrie 2016(Cristi Lapa) 
Florin Piersic și Horațiu Mălăele vin la Vaslui. Biletele au fost epuizate din prima zi!,estnews.ro, 
14 septembrie 2016(Simona Vasile) 
Din culisele Festivalului de Umor „Constantin Tănase“, ziarulevenimentul.ro, 15 septembrie 
2016(Ovidiu Iancu) 
”Dintre cei care bat la porțile afirmării literare, mulți ar trebui să mai pună mâna pe carte”- 
Interviu, ziaruldevaslui.ro, 16 septembrie 2015(ziaruldevaslui) 
Nume importante la Salonul de literatură umoristică, Obiectiv de Vaslui, 20 septembrie 2016   
(Cristi Lapa) 
Admisă la universități ”de top” din lume, Victoria Ecaterina Moraru a ales teatrul, 
ziaruldevaslui.ro, 22 septembrie 2016, (Ziarul de Vaslui) 
”Distractis” anulează spectacolul de la Festivalul Umorului, după decesul lui Ioan Gyuri Pascu, 
ziaruldevaslui.ro, 26 septembrie 2016(Mihai Rodan) 
Festivalul Umorului, fără Ioan Gyuri Pascu, Obiectiv de Vaslui, 27 septembrie 2016(Cristi Lapa) 
FESTIVALUL UMORULUI: S-a anulat spectacolul “Râde si nu cerceta”, în care juca Ioan Gyuri 
Pascu, Vremea Nouă, 27 septembrie 2016(Vremea Nouă) 
Au mai rămas doar două zile! Un trofeu pentru Festivalul Umorului, Obiectiv de Vaslui, 30 
septembrie 2016(Cristian Patrascu) 
Constantin Tănase, din nou la Vaslui: Capitala umorului românesc, Obiectiv de Vaslui, 03 
octombrie2016(Cristi Lapa) 
JURNAL DE FESTIVAL . Prima zi – personaje de basm, artisti caricaturisti si multi curiosi (foto), 
Vremea Nouă, 3 octombrie 2016(Simona Danda) 
Să înceapă Festivalul! Ziaruldevaslui.ro, 2 octombrie 2016(Mihai Rodan) 
Debut de Festival, cu arome chinezești, ziaruldevaslui.ro, 3 octombrie 2016(Mihai Rodan) 
Festivalul “Constantin Tănase” Vaslui, la debutul celei de-a XXIV-a ediții, EstNews, 3 octombrie 
2016 
Festivalul Umorului “Constantin Tănase”: O nouă expoziţie Costel Pătrăşcan, Obiectiv de Vaslui, 
04 octombrie 2016(Cristi Lapa) 
JURNAL DE FESTIVAL. Ziua 2 – Teatru, “Râs în grup”, nemultumiri si câteva clarificãri, Vremea 
Nouă, 4 octombrie 2016(Simona Danda) 
“Râsul în grup”, vernisajul unei expoziții incitante de caricatură, EstNews, 4 octombrie 2016 
(Mihai Vasile) 
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Actorasul Onciu si umorul de prost gust! Cum ii iau in deradere smecherii judetului pe vasluienii 
care si-au dorit sa se bucure de o piesa de teatru, invaslui.ro, 3 octombrie 2016 
JURNAL DE FESTIVAL. Ziua 3 – Facem cunostintã cu un artist grafic din Vaslui, Vremea Nouă, 5 
octombrie 2016(Simona Danda) 
Triada CRIV-BOA-Leonte Năstase, Obiectiv de Vaslui, 05 octombrie 2016(Cristi Lapa) 
Moment penibil la Festivalul Umorului ”Constantin Tănase” de la Vaslui. Un bărbat a intrat într-
o reprezentaţie în direct, pentru a-şi face selfie cu actriţa, adevarul.ro, 3 octombrie 
2016(Simona Voicu) 
Regal de teatru la Vaslui: reprezentaţii de excepţie în cadrul Festivalului Umorului ”Constantin 
Tănase”, adevarul.ro, 3 octombrie 2016(Simona Voicu) 
JURNAL DE FESTIVAL. Ziua 4 – De vorbã cu actorul Vlad Gãlãtianu: “Mã mândresc cã sunt din 
Vaslui” miercuri, 5 octombrie 2016(Simona Danda) 
”Cum trebuie să fie o domnișoară?”, o întrebare care și-a găsit răspunsul la Festivalul Umorului 
”C. Tănase”, estnews.ro, 6 octombrie 2016  
Regal Alex Ştefănescu, la Vaslui: “Elevii actuali detestă literatura”, Obiectiv de Vaslui, 07 
octombrie 2016(Cristi Lapa) 
Bârlãdenii sunt asteptati la Festivalul Umorului „Constantin Tãnase”, la Teatrul „V.I.Popa” din 
Bârlad!, Vremea Nouă, vineri 7 octombrie 2016(Cezara Mironica) 
JURNAL DE FESTIVAL: Ziua 5 – Criticul literar Alex Stefãnescu, în Vaslui: “ elevii detestã literatura 
din cauza manualelor”, Vremea Nouă, vineri 7 octombrie 2016(Simona Danda) 
S-a încheiat Festivalul Umorului “Constantin Tănase”: Doi vasluieni, premiaţi la Salonul de 
literatură!, Obiectiv de Vaslui, 10 octombrie 2016(Cristi Lapa) 
S-a lăsat Cortina peste Festivalul Umorului. Au rămas… concluziile(foto), ziaruldevaslui.ro, 10 
octombrie 2016(Mihaela Zărnescu) 
Trofeul de la interpretare a ajuns la Făgăraş, Obiectiv de Vaslui, 11 octombrie 2016(Cristi Lapa) 
Premiul pentru cea mai bună interpretare feminină la Festivalul Umorului Constantin Tănase 
2016 a mers la … Celina Nițu, ziarulnatiunea.ro, 12 noiembrie 2016 (George V. Grigore) 
 

 Festivalul Fanfarelor 
Fanfarele răsună din nou, Obiectiv de Vaslui, 19 octombrie 2016 (Cristi Lapa) 
Cea de-a XII-a ediție a Festivalului Fanfarelor a debutat cu o paradă(foto), ziaruldevaslui.ro, 30 
octombrie 2016 (Mihaela Zărnescu) 
Festivalul fanfarelor, un succes: Marele trofeu a ajuns la Bârlad, Obiectiv de Vaslui, 
1 noiembrie 2016 (Claudiu Berbece) 
Muzica de fanfară – mândria vasluienilor, Obiectiv de Vaslui, 1 noiembrie 2016 
 

 Datini și obiceiuri de iarnă 
Concurs județean de fotografie ”Datini și obiceiuri de iarnă de la Vaslui”, ziaruldevaslui.ro, 7 
decembrie 2016(Mihaela Zărnescu) 
Urşii vor invada Vasluiul, Obiectiv de Vaslui, 14 decembrie 2016(Claudiu Berbece) 
Festivalul de “Datini si obiceiuri” a ajuns la cea de-a XXXV-a editie, Vremea Nouă, 14 decembrie 
2016(Vremea Noua) 
Regal de datini si obiceiuri populare la Vaslui, Monitorul de Vaslui, 16 decembrie 2016(Marian 
Mocanu) 
Peste 1.200 de participanți la festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, desfășurat, duminică, la 
Vaslui, EstNews, 16 decembrie 2016 
Festivalul Datinilor şi Obiceiurilor de Iarnă: „Urşii” de la Comăneşti, marea atracţie!, Obiectiv de 
Vaslui, 19 decembrie 2016(Claudiu Berbece) 
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Jienii, caprele si ursii, la rang de cinste, în Piata Civicã Vaslui (foto), Vremea Nouă, 18 decembrie 
2016(Simona Danda) 
Peste 5.000 de spectatori la Festivalul ”Datini și obiceiuri de iarnă”, Estnews, 19 decembrie 
2016 
Sute de Vasluieni, atrași de Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă(galerie foto),  
ziaruldevaslui.ro, 19 decembrie 2016(Mihaela Zîrnescu) 
 

 Diverse 
Spectacole de Ziua Unirii, în Centrul Civic si la Sala Polivalentã, Monitorul de Vaslui, 21ianuarie 
2016 (Mihaela Zărnescu) 
Ziua Unirii – celebrată la Vaslui, EstNews, 21 ianuarie 2016, (Marian Mocanu) 
Vasluiul, pregãtit pentru a sãrbãtori Unirea Principatelor, Vremea Nouă, 21 ianuarie2016 
(Simona Danda) 
Spectacol de succes la Sala Polivalentă, ziaruldevaslui.ro, 24 ianuarie 2016 (Mihai Rodan) 
La -10 grade Celsius, Ziua Unirii a fost sărbătorită astăzi și la Vaslui, 24 ianuarie 2016, 
ziaruldevaslui.ro 
Manifestări dedicate Unirii și la Vaslui, 24 ianuarie 2016, ziaruldevaslui.ro (Mihai Rodan) 
Atmosferă festivă în întreg judeţul: Vasluienii au dansat Hora Unirii, Obiectiv de Vaslui, 25 
ianuarie 2016 (Cristi Lapa) 
Sute de oameni au marcat Mica Unire” în Piața Civică din Vaslui, EstNews, 25 ianuarie 2016 
(Ionuț Preda) 
Spectacol de excepţie, Obiectiv de Vaslui, 26 ianuarie 2016 (Cristi Lapa)  
In memoriam Ion Iancu Lefter, Monitorul de Vaslui, 1 martie 2016 (Mihaela Zărnescu) 
In memoriam Ion Iancu Lefter, Obiectiv de Vaslui, 2 martie 2015 (Cristi Lapa) 
Farmecul muzicii păstoreşti, Obiectiv de Vaslui, 7 martie 2016 (Cristi Lapa)  
“În județ, activitatea culturală este de nivel înalt”, Obiectiv de Vaslui, 15 martie 2016 (Cristian 
Pătrașcu) 
Concurs de bancuri, snoave, glume și scenete, la Lipovãț, Vremea Nouă, 14 martie 2016 
(Simona Danda) 
Ioan Toderașcu a câștigat premiul I la Festivalul de umor ”O cetate nu-i pe roate” de la Soroca, 
ziaruldevaslui.ro, 3 aprilie 2016(Mihai Rodan)  
Încă un premiu pentru Toderașcu, Obiectiv de Vaslui, 5 aprilie 2016(Cristi Lapa) 
Povestitorul Virgil Caraivan, întemeietorul Uniunii Scriitorilor din România, omagiat la Șuletea, 
Vremea Nouă, 11 aprilie 2016 (Cezara Mironică) 
Sfântul Gheorghe: tradiții și obiceiuri explicate de etnograful Dan Ravaru, Vremea Nouă, 23 
aprilie 2016 
Dănuț Ailincăi și Andrei Filibiu, premiați în cadrul Festivalului de Satiră și Umor din Republica 
Moldova, Vremea Nouă, 3 mai(Simona Danda) 
Perieniul, în sărbătoare, Monitorul de Vaslui, 23 mai 2016(Adrian Arnăutu) 
Noaptea Muzeelor, marcată și la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 23 mai 2016(Cristi Lapa) 
19 deținuți din Penitenciarul Vaslui se pregătesc pentru un concurs național de folclor, EstNews, 
26 mai 2016 (Ionuț Preda) 
Succes de răsunet: Toderaşcu a cucerit juriul de la Alba Iulia, Obiectiv de Vaslui, 27 mai 2016   
(Cristi Lapa) 
Dănuț Ailincăi și Andrei Filibiu, premiați în cadrul Festivalului “România suntem noi”, Vremea 
Nouă, 12 iunie 2016(Simona Danda) 
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La Huşi se face folclor adevărat: “Trandafir de la Moldova”, premiat la Slatina şi Caracal, 
Obiectiv de Vaslui, 28 iunie 2016(Roxana Olteanu) 
“Codrenii” din Târzii, la festivalul de folclor de la Avrig, Vremea Nouă, 27 iulie 2016 (Alexandru 
Croitoru) 
Vasluienii au valoare şi în Ardeal: “Soleştenii” au cules aplauze la Târgu Mureş, Obiectiv de 
Vaslui, 7 septembrie 2016(Cristi Lapa) 
Cultura, în prim-plan la Puiesti, Vremea Nouă, 26 septembrie 2016(Simona Danda) 
Festivalul “Gheorghe Cucu” Puieşti: O nouă ediţie de succes, Obiectiv de Vaslui, 27 septembrie 
2016(Mihai Ionescu) 
Ansamblul Folcloric “Solestenii”, cartea de vizitã a Vasluiului în Târgu Mures, Vremea Nouă 6 
septembrie 2016(Simona Danda) 
Ansamblul “Hora Vasluiului” se reînnoieste!, Vremea Nouă, marți 1 noiembrie 2016(Simona 
Danda) 
Sãrbãtoarea culturii la Gãgesti, Vremea Nouă, 7 noiembrie 2016(Simona Danda) 
„Fluieraş” e numărul unu!, Obiectiv de Vaslui, 8 noiembrie 2016(Obiectiv Vaslui) 
Cămine culturale lăsate de izbelişte, Obiectiv de Vaslui, 14 noiembrie 2016(Cristian Patrascu) 
Ioan Toderaşcu a desluşit “Misterele vinului” la Voluntari, Obiectiv de Vaslui, 23 noiembrie 
2016(Claudiu Berbece) 
Participare record, Obiectiv de Vaslui, 07 noiembrie 2016(Claudiu Berbece) 
Aproape o sută de concurenți la Concursul Național de Interpretare Pianistică ”MuzArt” Vaslui 
2016,  ziaruldevaslui.ro, 5 noiembrie 2016(Ziarul de Vaslui) 
Jumătate dintre premii au rămas la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 10 noiembrie 2016(Obiectiv 
Vaslui) 
Laureat la Chişinău: Ioan Toderaşcu a pierdut şirul premiilor, Obiectiv de Vaslui, 14 decembrie 
2016(Claudiu Berbece) 
Meşterul popular Dan Horgan, pe simezele Muzeului „Vasile Pârvan”, Obiectiv de Vaslui, 15 
decembrier 2016(Adriana Susnea) 
“Artã și meștesug” la Bârlad, cu meșterul Dan Horgan, Vremea Nouă, 14 decembrie 
2016(Cezara Mironica) 
Magicianul Marian Râlea vine la Vaslui, Vremea Nouă, 13 decembrie 2016(Simona Danda) 
 

2017 
 

 Eminescu, glasul poeziei populare 
Concurs de interpretare și creație literarã pentru elevii vasluieni, Vremea Nouă, 3 ianuarie 2017 
(Vremea Noua) 
Concursul de interpretare și creație literară a fost amânat!, Vremea Nouă, 17 ianuarie 2017 
(Simona Danda) 
Concurs Eminescu, Meridianul, 12 ianuarie 2017 (Merdianul) 
“Eminescu, glasul poeziei populare”, concurs miză dublă pentru licenii vasluieni, Monitorul de 
Vaslui, 17 ianuarie 2017 (Marian Mocanu)  
Eminescu, glasul poeziei populare, EstNews, 17 ianuarie 2017 
Astăzi, ultima zi de înscrierela Concursul “Eminescu, glasul poeziei populare”, Monitorul de 
Vaslui, 18 ianuarie 2017 
Câștigătorii concursului “Eminescu, glasul poeziei populare”, Monitorul de Vaslui, 1 februarie 
2017 (Marian Mocanu) 
 
 



RAPORT FINAL 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui 

 

 

  

129 

 Atelier de fotografie “Satul vasluian – tradiție și actualitate” 
Workshop cu celebrul fotograf  Sorin Onișor, în Vaslui, Vremea Nouă, 19 ianuarie2017 (Simona 
Danda) 
Proiect de artă fofografică, pentru promovarea Vasluiului, ziaruldevaslui.ro, 19 ianuarie 2017 
(Mihaela Zărnescu)  
Cu Sorin Onișor, pe coclauri vasluiene, ziaruldevaslui.ro, 21 ianuarie 2017 (Mihaela Zărnescu) 
Șezătoare la Muzeul Etnografic Solești, ziaruldevaslui.ro, 6 februarie 2017 (Mihai Rodan) 
Primul workshop din cadrul proiectului foto “Satul vasluian-tradiție și actualitate”, un succes 
neașteptat 
Județul nostru, promovat etnografic de peste 50 de fotografi profesioniști și amatori, EstNews, 
13 februarie 2017 (Ionuț Preda) 
Pe coclauri vasluiene:Laza, Ivănești, Gârceni, ziaruldevaslui.ro, 15 martie 2017 (Mihaela 
Zărnescu) 
Pe coclauri vasluiene:Grivița, Mănăstirea Bujoreni, ziaruldevaslui.ro, 8 mai 2017 (Mihaela 
Zărnescu) 
Nuntă neaoș moldovenească la Pogonești, Vremea Nouă, 29 mai2017(Simona Danda) 
Pe coclauri vasluiene: Zăpodeni(galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 13 iunie 2017 (Mihaela 
Zărnescu) 
Pe coclauri vasluiene: Lipovăț (galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 14 iunie 2017 (Mihaela Zărnescu) 
Satul tradițional vasluian surprins în fotografie, meșteșuguri și voie bună – Tradiții cu Dumitru 
Șerban, ora 21.03, 06.07.2017, la Radio România Iași 
Pe coclauri vasluiene: Cârja-Murgeni, ziaruldevaslui.ro, 11 iulie 2017(Mihaela Zărnescu) 
Pe coclauri vasluiene: comuna Bunești Averești (galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 25 septembrie 
2017 (Mihaela Zărnescu) 
 

 Târg de primăvară 
Târgul de Primăvară, la noua ediție!, Monitorul de Vaslui, 21 februarie 2017 (Marian Mocanu) 
Târg de primăvară, cu expoziție cu vânzare de mărțișoare, 22 februarie 2017 (Ionuț Preda) 
Vineri se deschide Târgul de Primăvară: Spectacol în alb și roșu, Obiectiv de Vaslui, 23 februarie 
2017(Obiectiv Vaslui) 
Tărg de primăvară în Silver Mall, Vremea Nouă, 23 februarie 2017 (Simona Danda) 
La Silver Mall a venit...primăvara(galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 25 februarie 2017(Mihai 
Rodan) 
Mãrțisoarele, vedetele Târgului de Primãvarã din Vaslui, Vremea Nouă, 27 februarie 
2017(Vremea Noua) 
Mesagerii primăverii au venit la Vaslui, Oviectiv de Vaslui, 27 februarie 2017(Claudiu Berbece) 
Record de audiență lșa Tîrgul de Primăvară!, Monitorul de Vaslui, 27 februarie 2017 (Marian 
Mocanu) 
 

 Ouă încondeiate. Icoane 
La sfârșit de săptămână, vasluienii sunt invitați la ediția XIV a expoziției-atlier “Ouă încondeiate. 
Icoane”, ziaruldevaslui.ro, 5 aprilie 2017 (Mihaela Zărnescu) 
Ouăle încondeiate vin în centrul Vasluiului, Obiectiv de Vaslui, 06 aprilie 2017(Claudiu Berbece) 
Tradițiile se întorc la Vaslui: Ouăle încondeiate au ornat Centrul Civic, Obiectiv de Vaslui, 10 
aprilie 2017(Claudiu Berbece) 
Târg de ouă încondeiate și icoane, după vreme, cu puțini expozanți și vizitatori, Est News, 10 
aprilie 2017. 
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Târg de Florii, în Centrul Civic(galerie foto), ziaruldevaslui.ro, 8 aprilie 2017(Mihaela Zărnescu) 
În ținutul Vasluiului, ouăle închistrite spun o poveste a simplității, în “Ziarul Lumina”, 20 aprilie 
2017 (Otilia Bălinișteanu) 
 

 Cântec drag din plai străbun 
“Cântec drag din plai străbun”, Obiectiv de Vaslui, 21 aprilie 2017(Claudiu Berbece) 
“Cântec drag din plai străbun”: Trofeul a plecat la Târgu Jiu, Obiectiv de Vaslui, 25 aprilie 
2017(Claudiu Berbece) 
Marele trofeu al Festivalului “Cântec drag din plai strãbun” merge în Gorj, Vremea Nouă, 23 
aprilie 2017(Vremea Nouă) 
 

 Flori de mai, Solești 
“Flori de mai” la Valea Siliștei, ziaruldevaslui.ro, 28 mai 2017(Mihaela Zărnescu) 
Elevii, atrași de tradiții, Obiectiv de Vaslui, 29 mai 2017( Claudiu Berbece) 
 

 Festivalul Iei 
Hușul, mai populat în minivacanța de 1 iunie, Obiectiv de Vaslui, 23 mai 2017 (Roxana Olteanu) 
Hușenii, patru zile de petrecere!, Vremea Nouă, 31 mai 2017(Alina Darie) 
Hușul se ia dupã Vaslui și trece pe muzicã de fanfarã sâmbătă, Vremea Nouă, 3 iunie 2017(Alina 
Darie) 
Invitație la dans, în centrul Hușului!, Vremea Nouă,4 iunie 2017(Alina Darie) 
Horă moldovenească impresionantă la festivalul Iei, de la Huși, ziaruldevaslui.ro, 4 iunie 
2017(Mihaela Zărnescu) 
Husenilor le-a plãcut Festivalul Iei!, Vremea Nouă, 5 iunie 2017(Alina Darie) 
Patru zile de muzică, dans și distracție: Festivitățile Hușilor, Obiectiv de Vaslui, 6 mai 
2017(Roxana Olteanu) 
 

 Târg de jucării 
Invitație de 1 iunie: “Vinde, cumpără, donează, cântă și distrează-te, la Tîrgul de Jucării”, 
ziaruldevaslui.ro, 29 mai 2017(Mihaela Zărnescu) 
Invitație la Târgul de Jucării, Obiectiv de Vaslui, 31 mai 2017(Claudiu Berbece) 
Invitație: Târg de jucãrii în Parcul Copou, Vremea Nouă, 31 mai 2017(Simona Danda) 
Mare de copii la Târgul de jucării, Obiectiv de Vaslui, 6 mai 2017(Claudiu Berbece) 
Cântec, dans și veselie, la Târgul de jucării, ziaruldevaslui.ro, 2 iunie 217(Mihaela Zărnescu) 
Copiii vasluieni au primit de ziua lor o nouă ediție a Târgului de jucării și diverse activități 
dedicate lor în centre sociale, estnews.ro, 2 iunie 2017 
 

 Hora muzicuțelor, Lipovăț 
Festivalul “Hora muzicuțelor”, liber la înscrieri, Vremea Nouă, 14iunie  2017(Simona Danda) 
“Hora muzicuțelor”, pentru al doilea an, la Lipovãt, Vremea Nouă,3 iulie 2017(Simona Danda) 
(Galerie foto) Festival-concurs inedit, la Lipovăț:”Hora muzicuțelor”, ziaruldevaslui.ro, 10 iulie 
2017  (Mihaela Zărnescu) 
Folclor autentic la Lipovăț: Muzicuța a avut succes, Obiectiv de Vaslui, 11 iulie 2017   (Claudiu 
Berbece) 
Trofeul Festivalului “Hora muzicuțelor” rãmâne la Lipovãt, Vremea Nouă, 12 iulie 2017(Simona 
Danda) 
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 Hora din străbuni 
Municipiul Vaslui, gazda unuia dintre cele mai mari festivaluri internaționale de folclor, cu 
participarea unor țări precum Spnai, Columbia, Peru, Armenia, EstNews, 15 iunie 2017 (Ionuț 
Preda) 
Întreg județul se pregătește pentru Festivalul “Hora din străbuni”, Monitorul de Vaslui, 21 iunie 
2017 (Dănuț Ciobanu) 
Iatã programul Festivalului “Hora din strãbuni” de la Vaslui, Vremea Nouă, 14 iulie 2017(Simona 
Danda) 
Invitații festivalului “Hora din străbuni” vor umple hotelurile și pensiunile din Vaslui, Vremea 
Nouă, 27 iulie 2017 
Columbieni, spanioli și turci la Bârlad, Obiectiv de Vaslui, 27 iulie 2017 (Adriana Șușnea) 
Despre Horă... cu Lucian Onciu, Meridianul, 27 iulie 2017 (Dumitru V. Marin) 
Cât îi costã pe vasluieni Festivalul International “Hora din strãbuni”: 400 mii lei luni, Vremea 
Nouă, 31 iulie 2017(Simona Danda) 
Regal folcloric la Vaslui. Peste 1.100 de artişti din nouă ţări vor participa la Hora din străbuni, 
adevarul.ro, 31 iulie 2017(Simona Voicu) 
Pentru cinci zile, Vasluiul devine capitală a folclorului internațional, ziaruldevaslui.ro, 31 iulie 
2017 (Mihaela Zărnescu) 
Festivalul internațional “Hora din străbuni”, la a V-a ediție, Monitorul de Vaslui, 1 august 2017 
(Marian Mocanu) 
“Hora din străbuni” o reușită anunțată, Obiectiv de Vaslui, 1 august 2017 (Cristian Pătrașcu) 
Cât îi costă pe vasluieni festivalul internațional “Hora din străbuni”: 400 mii lei, Vremea Nouă, 1 
august 2017  
Festivalul “Hora din strãbuni”, spectacol de culoare si frumos (foto), Vremea Nouă, 2 august 
2017(Vremea Noua) 
A început Festivalul Internațional de Folclor “Hora din străbuni”, ziaruldevaslui.ro, 3 august 
2017(ziaruldevaslui) 
Ieri a început “Hora din Străbuni”: Poftiți la festival!, Obiectiv de Vaslui, 3 august 2017(Claudiu 
Berbece) 
Lecții de dans în Copou, alãturi de armeni și georgieni, Vremea Nouă, 3 august 2017(Vremea 
Noua) 
Încântat de organizare, Obiectiv de Vaslui, 04 august 2017(Claudiu Berbece) 
“Hora din străbuni” s-a încheiat: Un festival autentic, Obiectiv de Vaslui, 7 august 2017(Claudiu 
Berbece) 
“Horă” ca la Vaslui nicăieri în țară nu-i!, ziaruldevaslui.ro, 7 august 2017 (Mihaela Zărnescu) 
“Hora din Străbuni” s-a desfășurat în cele mai bune condiții, Obiectiv de Vaslui, 8 august 
2017(Mihai Ionescu) 
“Hora din străbuni” 2017: impresii și concluzii la final de festival, Vremea Nouă, 8 august 2017 
(Simon Danda) 
Regal de dansuri tradiționale la festivalul internațional “Hora din străbuni”, Est News, 8 august 
2017 (Ionuț Preda) 
Magie și culoare la Hora din străbuni. O săptămână de culoare, cântec și dans, Informatorul 
Moldovei, 9-15 august 2017 
Hora din străbuni o frumoasă reușită, Meridianul, 10 august 2017 (Dumitru V. Marin) 
Vasluiul, reper pentru folclorul internațional, Obiectiv de Vaslui, 10 august 2017(Claudiu 
Berbece) 
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Artişti de pe trei continente s-au reunit la Vaslui într-un festival de excepţie. Surpriza 
neaşteptată a vietnamezilor, adevarul.ro, 3 august 2017(Simona Voicu) 
Fotografii care au muncit alături de organizatorii festivalului “Hora din străbuni”, vor fi premiați, 
Vremea Nouă, 22 august 2017 (Andrei Manolachi) 
Miruna Mironescu, câștigătoarea Concursului de fotografie ”Hora din străbuni”. Vezi aici toate 
fotografiile premiate, ziaruldevaslui.ro, 22 octombrie 2017(Mihai Rodan) 
Cei mai buni fotografi participanți la Concursul “Hora în imagini”, Vremea Nouă, 23 octombrie 
2017 
 

 Târgul Meșterilor Populari 
Copoul, prea mic pentru atâta târg!, Obiectiv de Vaslui, 11 septembrie 2017 (Cristian Pătrașcu) 
Târgul meșterilor populari... în imagini, Meridianul, 14 septembrie 2017 
 

 Zilele Teatrului Tânăr 
Zilele teatrului tânăr la Vaslui, 22-24 septembrie, Vremea Nouă, 20 septembrie 2017 (Simona 
Danda) 
Încep Zilele Teatrului Tânăr, la Vaslui, ziaruldevaslui.ro, 21 septembrie 2017 (Mihaela Zărnescu) 
Vasluieni, haideți la teatru: “Încerc și tot în cerc”, Vremea Nouă, 22 septembrie 2017 (Simona 
Danda) 
Un nou spectacol de teatru pus în scenă de tinerii vasluieni, Monitorul de Vaslui, 22 septembrie 
2017 (Marian Mocanu) 
Spectacol de teatru cu actori de liceu, Obiectiv de Vaslui, 22 septembrie 2017 (Cristian 
Pătrașcu) 
Piesă bazată pe experiența de viață a tinerilor actori amatori, jucată chiar de ei în cadrul Zilelor 
Teatrului Tânăr, EstNews, 22 septembrie 2017  
 

 Festivalul Fanfarelor 
Festivalul Fanfarelor, Obiectiv de Vaslui, 24 septembrie 2017 
14 formații vor participa la Festivalul Fanfarelor, organizat la Pădureni, EstNews, 21 septembrie 
2017 
Festivalul Fanfarelor, duminică, la Pădureni, Vremea Nouă, 21 septembrie 2017 (Simon Danda) 
Noutățile Festivalului Fanfarelor, Obiectiv de Vaslui, 22 septembrie 2017 (Claudiu Berbece) 
 

 Fluieraș Vasluian 
Festivalul “Fluieraș Vasluian” la a XVI-a ediție. Autenticitate, măiestrie și mai ales profund spirit 
românesc, Vremea Nouă, noiembrie 2017 (Miluță Moga) 
 

 Datini și obiceiuri de iarnă 
Peste 1000 de “mascați” din toate  zonele județului vor ocupa, duminică, Centrul Civic Vaslui, 
EstNews, 15 decembrie 2017 (Ionuț Preda) 
“Urșii” de la Comănești vin la Vaslui, Obiectiv de Vaslui, Obiectiv de Vaslui, 15 decemrbie 2017 
(Claudiu Berbece) 
“Datini și obiceiuri de iarnă”, duminică, în central orașului, Vremea Nouă, 16 decembrie 2017 
(Simona Danda) 
Mii de oameni din județ au venit să vadă “mascații” la festivalul de datini și obiceiuri de iarnă, 
Est News, 18 decembrie 2017. 
Festivalul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă. Tradițiile milenare au înobilat Vasluiul, Obiectiv de 
Vaslui, 18 decembrie 2017 (Claudiu Berbece) 
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Datini de odinioară, reînviate la Vaslui: capre, urși și vălărete, Vremea Nouă, 18 decembrie 2017 
(Simona Danda) 
Regal de datini și obiceiuri de iarnă, la Vaslui, Monitorulde Vaslui, 19 decembrie 2017 (Marian 
Mocanu) 
Expoziție fotografică, vernisată pe muzica celebrului Antonio Vivaldi, Vremea Nouă, 20 
decembrie 2017 (Simon Danda) 
Datinile de sfârșit de an, o moștenire de tezaur, Ziarul Lumina, 29 decembrie 2017 (Otilia 
Bălinișteanu) 
 

 Diverse 
Recenzie de carte: „Urcă trenul spre Ardeal/ Încărcat cu militari. 100 de ani de la intrarea 
României în Primul Război Mondial”, Vremea Nouă, 15 februarie 2017 (Dumitru V. Apostolache) 
Amintirea poetului, Vremea Nouă, 28 februarie 2017(Vremea Noua) 
27 ani de la moartea poetului Ion Iancu Lefter, Vremea Nouă, 1 martie 2017(Vremea Noua) 
In memoriam Ion Iancu Lefter, Vremea Nouă, 02 martie 2017(Claudiu Berbece) 
Ziarul de Vaslui și CJCPCT Vaslui lansează campania umanitară ”Dăruim împreună”, 
ziaruldevaslui.ro, 10 martie 2017(Mihaela Zărnecu) 
Cărțile vasluienilor: “Convorbiri cu și despre Dan Ravaru”, de Radu Bobică, Obiectiv de Vaslui, 
20 aprilie 2017(Obiectiv Vaslui) 
“Convorbiri cu si despre Dan Ravaru”, Vremea Nouă, 24 aprilie 2017(Vremea Noua) 
Micile comori vasluiene au sustinut un concert, în Parcul Copou, Vremea Nouă, 4 iunie 
2017(Vremea Noua) 
Concert în Copou, azi, de la ora 18:00, Vremea Nouă, 4 iunie 2017(Vremea Noua) 
Ansamblul “Mugurel”, ambasador al Vasluiului în Georgia si Ucraina, Vremea Nouă, 14 iulie 
2017(Vremea Noua) 
Grupul Mugurel, prezent la un Festival unicat: Excelență vasluiană, Obiectiv de Vaslui, 19 iulie 
2017(Claudiu Berbece) 
 
 
 
 


