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Raport de activitate al Centrului Cultural Județean Harghita-2020  

Raportul prezent este format din trei mari capitole:  

I. Raport despre activitatea economico-financiară 
II. Raportul despre procesul de actualizare a Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 

2021 – 2030 
III. Raport despre programele culturale derulate  

Anexe raport:-  Lista programelor desfășurate de Centrul Cultural Județean Harghita în 2020  

-A Hargita Megyei Kulturális Központ  tevékenységi listája 2020 

I. Activitatea economico-financiare pe perioada 01.01.2020 - 31.12.2020 

Instituţia noastră, subordonată Consiliului Judeţean Harghita, realizează venituri din subvenţii, 

venituri proprii, venituri din donaţii şi sponzorizări, alte venituri din afara bugetului, respectiv din 

proiecte din credite externe nerambursabile. 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli iniţial pentru subvenţii şi venituri proprii pe anul 2020 totalizează 

2.239.500 lei, care pe parcursul anului a suferit mai multe modificări, bugetul final ajungând la 1.770.600 

lei din care 1.526.600 lei subvenţie, 194.000 lei venituri proprii, 50.000 lei alte venituri de la Municipiul 

Miercurea Ciuc pentru, Festivalul de Muzică Veche. Prevederile bugetare definitive şi modul lor de 

realizare arată astfel: 

Denumirea indicatorilor Buget inițial 
 Buget 

definitiv 
Încasări 

realizate % 
Subvenţie de la CJH 2045500 1526600 1467426 96.13 
Venituri proprii 194000 194000 19400 10 

Alte venituri de la Municipiul M-
Ciuc pentru Festivalul de Muzică 
Veche   50000 50000 100 
      Subtotal: 2239500 1770600 1536826 86.8 

 

Alte venituri Fonduri externe 
nerambursabile Bethlen Gábor 
Alapítvány 9800 9800 9380 95.72 
     Subtotal: 9800 9800 9380 95.72 
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Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020, defalcarea pe trimestre , pe articole şi alineate şi bugetul 

fondurilor externe nerambursabile a fost aprobat pe baza Dispoziției președintelui nr.422/2020. Din 

subvenţia de 1.467.426 lei, venit propriu 19.400 lei, alte venituri 50.000 lei, şi soldul existent 400 lei a 

fost utilizată suma de 1.536.826 lei pentru plata următoarelor cheltuieli. Instituția funcționează cu 11 

angajați, din care 2 funcții de conducere, 9 funcții de execuție. 

Denumirea indicatorilor Buget definitiv 
Plăți 

efectuate 
Cheltuieli cu personal 785300 782969 
Cheltuieli cu bunuri și servicii 936000 704254 
Cheltuieli de capital 49700 49603 
TOTAL(67.10.03.30) 1771000 1536826 

 

Fonduri externe nerambursabile 

Denumirea indicatorilor Buget definitiv 
Plăți 

efectuate 
Cheltuieli cu bunuri și servicii 9800 9380 
TOTAL ( 67.08.03.30) 9800 9380 

 

Din cheltuieli cu bunuri şi servicii 704.254 lei, a fost utilizată suma de 107.691 lei pentru 

întreținere și funcționare. Din cheltuieli cu bunuri şi servicii 704.254 lei a fost utilizată suma de 596.563 

lei  pentru susţinerea activităţilor culturale: manifestări culturale, editare de cărţi, activitate ştiinţifică. 

În anul 2020 am avut cheltuieli de capital in valoare de 49.603 lei din care: 

Denumirea indicatorilor 
Prevederi 
bugetare 

Plăți 
efectuate 

Imprimantă multifuncțională 15500 15450 
Strategie culturală 34200 34153 
TOTAL 49700 49603 

Din venituri proprii am avut la începutul anului în sold suma de 340 lei, în perioada de raportare am 

realizat un venit de 19.400 lei (spectacole, venituri din chirii, taxă participare curs fotograf), am primit 1.467.426 

lei subvenţie, alte venituri 50.000 lei, fonduri nerambursabile 9.380 având un total disponibil de 1.546.546 lei, din 

care am cheltuit 1546.206 lei, la sfârşitul trimestrului IV. având un disponibil de 340 lei.  
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II. Actualizarea Strategiei Culturale a Județului Harghita pe perioada 2021 – 2030 

Echipa de lucru:  
- Angajații Centrului Cultural Județean Harghita: Ferencz Angéla, Lajos Mária Franciska, Fazakas 

Gabriella, Ádám Gyula, Triff Ramona Gabriela, Rácz Edit, András Jolán, László Éva, Incze László, 
Botár László, Bartalis Fábián László. 

- Prestatorul (Planificatio Dezvoltare și Energie SRL): Csák László – coordonator, Kocsis Erika, 
Gyergyai Zsolt. 

- Parteneri de planificare (reprezentanții diferitelor instituții culturale, diferitelor grupuri de 
interese, locuitorii județului Harghita). 

Etapele procesului de planificare /actualizare 
 Etapa 0 (luna iulie):  

o 3 ședințe inițiere: 
- 1 autoritatea contractantă 
- 1 invitat specialist în domeniu cultural 
- 1 cu reprezentanți ale instituțiilor culturale subordonate ale CJ Harghita 

 Etapa 1 (10 august – 25 noiembrie 2020): 
- 12 consultări, grupuri focus (10 august – 21 octombrie 2020) 
- consultare on-line cu publicul (Google Form): aplicarea chestionarului și 

centralizarea răspunsurilor (12 – 18 noiembrie 2020); 
- 4 ateliere de proiectare (24-25 noiembrie 2020). 

 Etapa 2 (12–21 decembrie 2020): 
- Consultare publică – versiune draft (12–20 decembrie 2020),  
- Modificare draft, conform observațiilor, sugestiilor propuse din partea intituțiilor 

culturale subordonate CJH și cele propuse de Centrul Cultural Județean Harghita; 
Detalierea etapelor/procesului de planificare 
Etapa 0 

1. 6 iulie 2020,între orele 14-16.30: Întâlnirea intitulată: Inițiere / introducere – gânduri, viziune, 
cunoștințe comune – offline, 

2. 22 iulie 2020, 10-12.30, transfer de cunoștințe: interpret invitat: dl. Schneller János (organizator 
de evenimente culturale) –best practice al artelor vizuale - online, 

3. 24 iulie 2020,între orele 10-12.15 – atelier de viitor (angajații Consiliului Județan Harghita și 
instituții culturale subordonate) – online. 

Etapa 1 – Online:  
12 consultări, grupuri focus 
1. 10 august 2020, între orele 10-12, tema: Regiunea Ciuc, 
2. 24 august 2020, între orele 10-12, tema: Regiunea Gheorgheni, 
3. 27 august 2020, între orele 14-16, tema: Regiunea Odorhei, 
4. 28 august 2020, între orele 10-12, tema: Strategia culturală a județului Harghita – zoom în limba 

română, 
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5. 7 septembrie 2020, între orele 10-12, tema: Cultura tradițională (dans populari, obiceiuri, 
meșteșuguri etc.) – două grupuri focus paralel, unul moderat de către Csák László, unul de către 
Kocsis Erika, 

6. 10 septembrie 2020, între orele 14-16, Transfer de cunoștințe: dl. Kiss Tamás sociolog: Consum 
cultural în România – cercetare anterioară, 

7. 11 septembrie 2020, între orele 10-12, tema: Educație culturală, 
8. 21 septembrie 2020, între orele 10-12, tema: Inițiative și programe noi, 
9. 24 septembrie 2020, între orele 14-16, Grupuri culturale - coruri, grupuri de dans, teatru etc – 

grup focus, 
10. 25 septembrie 2020, între orele 10-12, tema: Cultură – turism – gastronomie (diferite sinergii), 
11. 7 octombrie 2020, între orele 10-12, tema: Artă contemporană și industriile creative 
12. 21 octombrie 2020, între orele 10-12, tema: Instituții culturale din județel Harghita și metode de 

instituționalizare 
Consultare online cu publicul (Google Form): aplicarea chestionarului și centralizarea răspunsurilor; 

 Chestionar în etapa de planificare, folosind Google Form, elaborat bilingv (limba maghiară și 
română) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYY3Tf1e5Qz4ngj1Mwwvs8p0EgsL-kB-
UdQVSX2HvwNjDnCg/viewform?gxids=7628 

 Chestionarul este compus din 35 întrebări, completarea chestionarului durează aproximativ 20-25 
minute, 

 Chestionarul era postat pe https://www.facebook.com/Hargita2030/posts/391643782288187, 
ditribuit pe siteul facebook al instituției 

 Data postării: 12.11.2020 
 Chestionarul era deschis până la 18.11.2020, ora 24.00 (inițial era deschis până la 16.11.2020 dar 

având în vedere că la data de 16.11.2020 ora 9,51 numai 155 de persoane a înctomit, s-a 
prelungit termenul, în final chestionarul a fost întocmit de 437 persoane, din care 7,5% în limba 
română), 

 Anunțul pentru completarea chestionarului era trimis pe mail pentru aproximativ 300 de adresă 
de email. 

 centralizarea răspunsurilor este inclusă în strategia actualizată. 
Ateliere de proiectare  

1. 24 noiembrie 2020, între orele 10-12, tema: Dezbatere în limba română, 
2. 24 noiembrie 2020, între orele 14-16, tema: Obiective și priorități strategiei culturale, 
3. 25 noiembrie 2020, între orele 10-12, tema: Propuneri organizatorice și instituționale, 
4. 25 noiembrie 2020, între orele 14-16, tema: Finanțare și resurse. 

Etapa 2 
Modificare draft, conform observațiilor, sugestiilor propuse din partea intituțiilor culturale subordonate 
CJH și cele propuse de Centrul Cultural Județean Harghita; 
Perioada consultării:12.12.2020-20.12.2020 
Aplicația folosită: consultare online prin SurveyMonkey 
Cei interesați au avut posibilitatea să participe la consultare în trei diferite moduri: 
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 Să evalueze strategia prin text formulat 
 Să evalueze strategia prin intermediul unei instituții 
 Să evalueze numai obiectivele strategiei 

 
Numărul participanţilor:  

 etapa 0: 59 persoane  
 etapa 1: 250 persoane + 437 persoane care au întocmit chestionarul 
 etapa 2: 28 reacții/ răspunsuri/propuneri 

Apariţia în presă: 
 Interviu cu Ferencz Angéla, managerul instituției: 
https://hargitanepe.ro/hu/kulonleges-kulturalis-ev-1607686543924 

 
Strategia actualizată este accesibilă pe pagina de facebook a instituției, în fază de consultare: 

 http://ccenter.ro/ro/informatii-publice/ - limba română 
 http://ccenter.ro/hu/kozerdeku-informaciok/ - limba maghiară 
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III. Programele culturale derulate în anul 2020 de către Centrul Cultural Județean Harghita 
În ciuda situației pandemice în urma apariției virusului SarsCov2, care a generat un lock-down foarte 

accentuat în toate domeniile, în special în domeniul cultural, instituția a reușit să își îndeplinească 
calendarul de programe propus, strămutând majoritatea programelor până acum organizate în spațiul 
fizic, în spațiul virtual. Sumele alocate a două programe au fost redirecționate către alte programe, nu au 
putut fi realizate. (Ars Sacra și Comemorări.) 
O primă mare realizare a instituției, a fost organizarea programului Zilele Județului, care a fost organizat 
exclusiv și în premieră online, acesta servind ca exemplu atât în organizarea a celorlalte evenimente, dar 
și pentru alte instituții.  
Obiectivele Centrului Cultural Județean Harghita au fost grupate în 14 programe mari, în care s-a derulat 
117 de proiecte culturale, din care 61 de evenimente au fost realizate online, 44 de evenimente au fost 
organizate offline  iar 12 au fost organizate online și offline, având caracter hibrid. 
Denumirea programelor: 

1. Lăsata secului ediţia a XXVIII-a 
2. Zilele Judeţului Harghita – ediție virtuală 
3. Ars Sacra 
4. Zilele Ţinutului Secuiesc ediţia a XI-a 2020 
5. Programe de arte vizuale 2020 
6. Program foto 
7. Program de muzică veche 2020 - Festivalul și Universitatea de Muzică Veche 

Miercurea Ciuc, concerte și alte evenimente de muzică veche 
8. Programe culturale pentru judeţul Harghita (Modificat la: Programe culturale din 

judeţul Harghita) 
9. Programe dedicate culturii ceangăi 
10. Programe culturale regionale remarcabile 
11. Susţinerea unor festivaluri de importanţă naţională şi internaţională 
12. Parteneriate cu comunităţi locale 
13. Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri 
14. Programe culturale cu ocazia comemorărilor 

 
Interacțiunea programelor în mediul virtual au fost realizate pe diferite pagini web și pagini facebook 

facebook administrate de insituție: 
 Pagini web: 

http://regizene.ro/ro/ 
http://regizene.ro/en/ 
http://regizene.ro/hu/ 
https://szekelyfoldnapok.ro/ 
http://zileletinutuluisecuiesc.ro/ 

 Pagini facebook facebook administrate de instituție: 
http://www.facebook.com/kkozpont/ 
http://www.facebook.com/szekelyfoldnapok 
http://www.facebook.com/zileletinutuluisecuiesc 
http://www.facebook.com/megyenapok 
https://www.facebook.com/Csikszeredai.Regizene.Fesztival/ 



7 
 

Descrierea și raportul programelor realizate conform devizelor aprobate  
 

1. Lăsata secului ediţia a XXVIII-a 
 

Scopul acestui program este promovarea tradițiilor culturale ale județului Harghita, precum și a 
turismului cultural.  

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

-  4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 5. Consolidarea proceselor de construire a destinaţiei 
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
În data de 22 februarie s-a realizat Lăsata Secului la nivel judeţean în localitatea Lăzarea, unde au 

participat grupurile folclorice din: Remetea, Ocna de Jos, Ditrău, Sândominic, Sânsimion, Plăieşii de Jos, 
Bârzava, Armăşeni, Cioboteni, Sâncrăieni, Vlăhița, Ciceu. În total, la eveniment au participat 800 de 
persoane din grupurile tradiţionale și cca. 500 de participanţi interesaţi, turişti. Evenimentul a fost 
organizat spațiul offline, dar cu toate acestea a avut în spațiul online un impact de 32202 de persoane, 
mai mult de 4905 de interacțiuni, 4905 de distribuire și 219 de like-uri. 

Evenimentul a fost precedat de o consfătuire cu conducătorilor 13 grupuri folclorice, în data de 31 

ianuarie, la sediul CCJHr.  

Apariții media despre eveniment: 

https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szarhegyi-bogotemetes-hagyomanyat-is-bemutatjak-a-megyei-

farsangbucsuztaton?fbclid=IwAR270HuT1a1NEeGkkS8t-gCHMlXp5KzYRfuRGjy7XFPyXyJL4vHe0mBTVts 

Costul programului a fost de 8.548,84 lei, responsabilul programului a fost András Jolán. 
 

 
Deschiderea evenimentului, Lăzarea 
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2. Zilele Judeţului Harghita – ediție virtuală 
 

Scopul programului este prezentarea potenţialului cultural al Judeţului Harghita, oferirea posibilității 
pentru cei interesați să continuă călătoria culturală online, să rămânem conectați și în situații de criză, 
întărirea identităţii harghitean și totodată să promovăm imaginea judeţului în ţară şi peste hotare. În 
anul 2020 un era necesar dezvoltarea competențelor digitale, organizarea și coordonare acesteui 
program. 
Mesajul programului: să deschidem împreună în spațiul virtual lada cu zestre, să vedem, ce comori avem 
acolo.  

Programul a fost realizat în conformitate cu Stategia culturală a județului Harghita 2013-2020.  

Arii de dezvoltare: 

 4. Sprijinirea consumului cultural conştient:  
 5. Consolidarea proceselor de construire a destinaţiei,  
 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
 7. Încurajarea şi gestionarea proceselor inovatoare şi creative 

 
Zilele Judeţului Harghita a fost coordonat de Centrul Cultural Județean Harghita, s-a desfăşurat între 24 
mai - 4 iunie, data ultimei difuzare prin televiune – Gyergyó TV este 17 iulie. Include 143 evenimente 
online organizate în spațiu virtual: filme documentare, expoziţii, concerte, diferite spectacole, 
concursuri/ quizuri, etc. 

Evenimentul a avut 2 organizatori principali (CJH, CCJHR), 7 co-organizatori (instituții subordonate ale 
Consiliului Județean Harghita), 13 parteneri, 17 parteneri media din care 7 televiziuni (Televiziunea 
Maghiară din Transilvania – ETV, Csíki TVR, Digital 3, Székely TVR, Remete TVR, televiziunea regională 
Sóvidék - Sóvidék Regionális Televízió, Gyergyó TV.).  

Au apărut programe pe 15 pagini facebook, totalizarea programelor regăsindu-se pe pagina: 
www.facebook.com/megyenapok. 

Cu ocazia Zilelor Judeţului Centrul Cultural Județean Hargita a organizat următoarele evenimente - 39 
program online: 

 9 proiecții online de filme documentare care prezintă valori naturale și culturale ale județului 
Harghita, narațiune în limba maghiară, subtitrare în limba română. Filmele au fost selecționate 
din archiva CCJHR. Filmele au fost postate au fost postate simultan (cu tehnica cross-post) pe 3 
site-uri de facebook. 

 4 expoziții fotografice din arhiva instituției: Nagy P. Zoltán / Ádám Gyula: Portul popular din 
judetul Harghita / Erdély-Bálint Előd: Drumul spre Maria / Ádám Gyula: Pelerinaj în zori.  
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 2 expoziții fotografice în parteneriat, în colaborare cu primăria Lunca de Jos: Ádám Gyula Tabăra 

de dans din Ghimeş în poze / Balla László: Expoziție foto despre spectacolul de gală Pünkösdi 

Vigadalom 2019 

Expozițiile fotografice au fost postate pe pagina de facebook al instituției și au fost distrubuite pe încă 

două pagini facebook 

 5 lansări de carte online- Centrul Cultural Județean Harghita în colaborare Editura Harghita: 

Lansarea volumelor 81-85. A seriei de cărți „Székely Könyvtár”. Filmele despre lansările de carte 

au fost postate simultan (cu tehnica cross-post) pe 5 site-uri de facebook. 

 19 programe în colaborare cu Consiliului Județean Harghita – oferta culturală a județelor înfrățite 

din Ungaria– distribuit numai pe pe pagina www.facebook.com/megyenapok 

A fost elaborat o metodologie de comunicare online: utilizarea facebook, creare covere și evenimente, 

informații despre cross post, și folosirea platformei visithargita etc., transmis prin mail pentru 

parteneri. 

A fost creat 25 evenimente online cu cover din care 20 pentru CCJHR și 5 pentru producțiile culturale din 

județele înfrățite. 

Numărul participanţilor la program:  

Date de pe facebook – numai facebookul instituției, și numai pentru programele CCJHR (nu conține cele 

19 programe în colaborare cu CJH)  

 Impact persoane (în total): mai mult de 514.791 persoane 

 Interacțiuni: mai mult de 15600 

 Distribuire: aprox. 1000 

 Nr. like-uri: aprox. 2700 

Date despre programele Consiliului Județean Harghita, pe pagina www.facebook.com/megyenapok 

Date de pe facebook (data culegerii datelor 10 iunie): 

 Impact persoane (în total): 11695 persoane 

 Interacțiuni: mai mult de 900 

 Distribuire: aprox. 50 

 Nr. like-uri: 58 

 Vizonalizări: 10080 
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Date de pe facebook – folosind și datele de pe facebookul Zilele Județului Harghita: 

 Impact persoane (în total): mai mult de 1.0000.000 persoane 

 Interacțiuni: mai mult de 120.000 

 Distribuire: aprox. 5000 

 Nr. like-uri: aprox. 200.000 

 

Mediatizarea programului: Datorită pandemiei, mediatizarea evenimentelor ocupă un loc foarte 

important. Pentru o mediatizare eficientă am folosit mijloace de comunicare tipărită în presa locală și 

electronică, pentru o vizualizare mai eficientă au fost realizate filme promoționale, în total 8 buc. 

 1 film promoțional despe Zilele Judeţului Harghita – ediție virtuală 

https://www.facebook.com/kkozpont/videos/197150014660519 

 Cu Televiziunea Maghiară din Transilvania – ETV a fost încheiat un accord de difuzare, pentru 7 

filme documentare diferite, număr de difuzare 1 ocazie pentru fiecare film, au fost realizate și 7 

filme promoționale, de 10 -12 mp) 

La data de 20 aprilie 2020 a fost trimis partenerilor și colaboratorilor invitația pentru participare, 

alăturare la acest şir de programe prin organizarea unor evenimente online. 

Conferință de presă, organizată la data de 20 mai 2020, ora 11., locul conferinței în curtea Centrului 

Cultural Județean Harghita. Nr. participanți la conferința de presă aproximativ 10 persoane. 

Au apărut comunicate de presă în ambele limbi (limba maghiară și română). 

Machete apărute în ziarul Hargita Népe: 7 buc în perioada 22-26 iunie 2020. 

Székely TV a difuzat: lansările de carte (5) și expozițiile fotografice (6) 

Televiziunea Gyergyó a selecționat din oferta județelor înfrățite din Ungaria 7 producții. 

http://ccenter.ro/hu/valogatas-testvermegyeink-kincsesladajabol/ 

Pe portalul Gyergyói kisujság http://kisujsag.ro/ a apărut 9 ofertă de programe. 

Apariții media despre eveniment: mai mult de 25 apariții,  din care cele mai importante: 

1. https://hargitanepe.ro/hu/kultura-es-hagyomanyorzes-virtualisan-kovetheto-a-

rendezvenysorozat-programja 
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2. https://hargitanepe.eu/virtualis-megyenapok-

csikszeredaban/?fbclid=IwAR2OLALV_dcS23pxPegVUT4CkDxXaSghs58hAyH6GVe5TGpBZqAKkfc

RroM 

3. https://hargitanepe.ro/hu/felnyitasra-varo-kincses-ladak-virtualis-megyenapok-csikszeredaban 

4. https://szekelyhon.ro/aktualis/az-online-terben-zajlik-iden-a-hargitai-megyenapok 

5. https://hargitanepe.eu/ertekek-es-kulturalis-intezmenyek-a-fokuszban/?fbclid=IwAR3ySs-

vy6xYrlmTpVhm1Og042dHaugS1xkuBZdkOARUh5kMjMMDWo311wY 

6. https://www.maszol.ro/index.php/kultura/127145-12-napos-online-programmal-keszul-

hargita-megye 

Activități premergătoare evenimentului: 

 1 eveniment pregătitor - ședință offline la sediul CCJHR 

 1 eveniment pregătitor - ședință zoom – organizată de CJH 

Costul programului a fost de 13.184,70 lei, responsabilul programului a fost Lajos Mária Franciska. 
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3. Ars Sacra: Fondurile alocate pentru acest program a fost redirecționat către Consiliul Județean 
Harghita în luna octombrie. 

4. Zilele Ţinutului Secuiesc ediţia a XI-a 2020 
Având în vederea pandemia COVID-19, în anul 2020, Zilele Ținutului Secuiesc, perioada: 8-18 octombrie 
2020 a fost o ediție hibrid: online + offline. Manifestările culturale din cadrul ediției a XI-a a ”Zilelor 
Ținutului Secuiesc”, implică cele trei județe (Harghita, Mureș, Covasna), și acest program s-a adaptat 
noilor împrejurări. 

În acest an, obiectivul ”Zilelor Ținutului Secuiesc” a fost de a prezenta atât împreună cât și separat cele 7 
Scaune secuiești. Un alt scop era întărirea identităţii culturale regionale ale secuimii, conştientizarea 
valorilor tradiţionale, culturale şi artistice, transmiterea şi promovarea acestora și promovarea 
instituțiilor culturale din cele trei județe. 
Programul a fost realizat în conformitate cu Stategia cultural a județului Harghita 2013-2020.  

Arii de dezvoltare: 

- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 5. Consolidarea proceselor de construire a destinaţiei,  
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
- 7. Încurajarea şi gestionarea proceselor inovatoare şi creative 

Programele a fost organizat atât în spațiul offline, cât și în spațiul online. Instituțiilor culturale din cele 
trei județe, în cele 11 zile au oferit în total mai mult de 350 progame, din care mai mult de 10 
 evenimente coordonate de CCJHR. Pentru fiecare eveniment, indiferent dacă au fost online sau offline 
pe facebook au fost create câte un evenimente, în total 12 eveniment din care 6 pe facebook-ul 
instituției. 
Coordinatorul programului în anul 2020: Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Harghita.  

Mottoul: “Sokszínű Székelyföld” 

Loc de desfăşurare offline în cazul programelor noastre: 5 (Miercurea Ciuc - Șumuleu Ciuc, Frumoasa, 
Odorheiu Secuiesc, Băile Szejke, Sfântu Gheorghe) 

În cazul programelor online: pagina de facebook a instituției, pagina de Facebook Zilele Ținutului Secuiesc 
și Székelyföld Napok, și pagina de facebook al instituțiilor partenere. 

Totalizarea programelor: 

https://szekelyfoldnapok.ro/ 

https://zileletinutuluisecuiesc.ro/ 

https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok 

https://www.facebook.com/zileletinutuluisecuiesc 
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Programele organizate de instituția noastră (sunt incluse și programele organizate în parteneriat) au fost: 
14 programe din care 7 offline– din care 1 offline în parteneriat, 2 online, 3 hibrid– din care 2 hibrid în 
parteneriat, a căror cheltuieli a fost inclus la alte devize , 2 anulat în ultimul moment din motive 
medicale). 
 
Evenimente organizate offline:  

1. Expoziție itinerantă outdoor Joannes Kájoni 390 la Odorheiu Secuiesc (cheltuielile sunt incluse în 
devizul 7. Program de muzică veche – Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc),  

2. Drumul spre Maria Expoziție de artă fotografică în aer liber a artistului fotograf Előd Erdély-Bálint, 
3. Pe urmele Sfântului Ladislau prin ținutul așezărilor săsești – Expozițe de artă fotografică, 
4. Salonul Harghitean, ediția a VIII-a, 2020 – „SPAȚII SPIRITUALE”, Expoziție la Remetea (Deviz nr. 5 

Programe de arte vizuale 2020), 
5. Joannes Kájoni 390 – expoziție outdoor itinerantă la Sfântu Gheorghe (cheltuielile sunt incluse în 

devizul 7. Program de muzică veche – Festivalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc), 
6. Copacii speranței, 
7. Recoltarea tradițională a verzei din Frumoasa – offline – organizat în PARTENERIAT. 

 
Evenimente organizate online:  

1. Încurajare - József Attila 115 – concerte poetice pentru elevi, 
2. Conferința Joannes Kajoni 390 – ONLINE: 3 prelegeri 

a. Pál RICHTER PhD: Problemele practicii muzicale, bazate pe manuscrisele lui Căianu 
b. István PÁVAI: Legături folclorice ale melodiilor de dans ale lui Căianu 
c. Ágnes PAPP: Compendii de teorie muzicală, ghiduri pentru tonurile recitative franciscane, 

de după anii 1600 
 
Evenimente organizate hibrid (online și offline): 

1. Workshop Via Mariae, ediția a X-a, ediție hibrid, – organizat în PARTENERIAT detailat în 
programul 13. Managementul cunoaşterii, Conferinţe, Forumuri  

2. Concert pentru copii și nu numai , Orchestra de Cameră Ciuc – două concerte offline, din care 
unul a fost transmis live prin facebook,  

3. Festivalul Botorka, ediția a XXIV-a | ONLINE – organizat în parteneriat, detailat în programul 11. 
Susţinerea unor festivaluri de importanţă naţională şi internaţională 

 
Evenimente anulate: 2 Concerte ale Corului „Schola Gregoriana” din Siculeni – anulat în ultimul minut din 
cauza pandemiei. 
 
Mediatizarea programului, organizarea publicului: 

 anunțuri sponzorizate pe facebook – conferințe / prelegeri: 
1. Pál RICHTER PhD: Problemele practicii muzicale, bazate pe manuscrisele lui Căianu 
2. István PÁVAI: Legături folclorice ale melodiilor de dans ale lui Căianu 
3. Ágnes PAPP: Compendii de teorie muzicală, ghiduri pentru tonurile recitative franciscane, 

de după anii 1600 
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 animația despre despre polihistorul Joannes Kájoni –în limba maghiară și română - folosit ca 
material video la recomandările de programe   

a. Recomandare programe în limba maghiară (și animația Kajoni în limba maghiară): 
https://www.facebook.com/kkozpont/posts/3112054925570909 

b. Recomandare programe în limba română (și animația Kajoni în limba română): 
https://www.facebook.com/watch/?v=2857118947864674 

 Sóvidék TV - la data de 5 octombrie, la vernisajul expoziției itinerantă outdoor Joannes Kájoni 390 la 
Odorheiu Secuiesc– Sóvidék TV a fost la fața locului. 

 Recomandare de programe în limba maghiară și limba română pe website-ul instituției (ccenter.ro) 
1. http://ccenter.ro/hu/a-hargita-megyei-kulturalis-kozpont-programajanloja-a-szekelyfold-

napokra/ 
2. http://ccenter.ro/ro/recomandari-de-programe-a-centrului-cultural-judetean-harghita-

pentru-zilele-tinutului-secuiesc/ 
 Recomanări de programe apărute pe facebookul instituției în limba maghiară și în limba română: 

1. https://www.facebook.com/kkozpont/posts/3112054925570909 
2. https://www.facebook.com/kkozpont/videos/2857118947864674 

 Conferință de presă – organizat de coordonatorul programului la Odorheiu Secuiesc 
 

Tipărituri: afişe (număr+sumă):  în total 160 buc, valoare 400 lei 

 Afişe  A3 - concertele Concertele Corului „Schola Gregoriana” din Siculeni: 50 buc 
 Afişe  A3 - expoziție de artă fotografică în aer liber a artistului fotograf  Előd Erdély-Bálint): 30 buc 
 Afişe  A3 - Pe urmele Sfântului Ladislau prin ținutul așezărilor săsești – Expozițe de artă 

fotografică: 30 buc 
 Afişe  A3 - afiș general pentru promovarea Zilelor Ținutului Secuiesci): 50 buc 

 
Numărul participanţilor la program – avem date numai despre programele organizate în spațiul virtual:  

Date de pe facebook - https://www.facebook.com/kkozpont/:  

 Impact persoane (în total): aproximativ 150000 persoane 
 Interacțiuni: mai mult de 5100 
 Distribuire: 134 
 Nr. like-uri: 852 
 Total vizionări de clip video timp de 3 secunde pe Facebook, aproximativ: 100000 

 
Apariții media online despre eveniment: mai mult de 25 apariții, din care cele mai importante: 

1. http://hargitamegye.ro/hirek/ertekeink-megorzese-es-tovabbadasa-a-kozos-celunk.html  
2. https://www.borbolycsaba.ro/ertekeink-megorzese-es-tovabbadasa-a-kozos-celunk/ 
3. https://ziarharghita.ro/hu/a-hargita-megyei-kulturalis-kozpont-programajanloja-a-szekelyfold-

napokra 
4. https://hargitanepe.eu/xi-szekelyfold-napok/ 
5. https://hargitanepe.ro/hu/xi-szekelyfold-napok-1602228075474 



15 
 

6. https://hargitanepe.ro/hu/sokszinu-szekelyfold-1602229489320 
7. https://hargitanepe.ro/hu/hetkoznapok-muveszete-unnepi-ruhaban-1602498898221 
8. https://www.mizu.ro/esemeny/unnep/szekelyfold-napok-2020-oktober-8-18/ 
9. https://szekelyhon.ro/aktualis/eloterben-a-hagyomanyok-hamarosan-startol-a-rendhagyo-

szekelyfoldi-napok-rendezvenysorozat 
 

Programele Centrul Cultural Județean Harghita au apărut și pe platforma https://visitharghita.com/. 
Parteneri: evenimentul a avut 3 organizatori principali (cele trei consilii județene), 6 co-organizatori 
(instituții subordonate ale Consiliului Județean Harghita), 24 parteneri. 

Activități premergătoare evenimentului: 4 ședințe zoom – organizate de coordonatorul programului, 
Centrul Județean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Harghita 

Costul programului a fost de 39.703,50 lei din care 38.556,00 suma primită de CJH, iar restul de 1.147,50 
contribuție proprie. Responsabilul programului a fost Lajos Mária Franciska 

  

 

Copacii speranței - comemorare tradițională istorico-culturală cu plantare de copaci 
Șumuleu Ciuc, Centrul de copii „Szent István” 

 



16 
 

5. Programe de arte vizuale 2020 

Scopul programului este promovarea artei plastice și artei vizuale contemporane din județ și din țară, 
acesta fiind realizată prin intermediul expozițiilor, workshopurilor, tipărire de albume comemorative, 
colaborări cu grupuri de artă, artiști din țară și din străinătate, expoziții online.  

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 7. Încurajarea   şi   gestionarea proceselor   inovatoare şi creative 

Scopul programului s-a realizat prin prisma următoarelor proiecte culturale: 
1. Vernisajul Expozitiei al Grupului TAG în Casa Artelor și in Galeria Levendula, Gödöllő, Ungaria. 
Vernisajul Expozitiei a avut loc pe data de 21 ianuarie 2020, și s-a putut vizita de public pînă în data de 28 
februarie 2020. La vernisaj au participat 30-40 de persoane, atât localnici, cât și persoane din Miercurea 
Ciuc. Lista expozanților: Bíró Zsuzsanna, Csillag Imola, Csillag István, Fazakas Barna, Fazakas János László, 
Szentes Zágon, Tompa Bors Eszter, Vorzsák Gyula.  
2. Expoziția de pictură Szabó Ottó din Koșice organizat în Galeria de Artă al Consiliului Județean 
Harghita a avut loc în perioada 26 martie 15 aprilie 2020, prezentat în mediul ONLINE. Postarea cuprinde 
lucrările executate cu ulei pe pânză, în ultima perioada de creație a artistului. Întregul material 
expozițional a fost prezentat prin imagini statice cu detalii scrise  în două limbi pe pagina fb. al Centrului 
Cultural Județean Harghita 
3. Retrospectivă FREECamp 2005–2019, Laffert Kúria, Dunaharaszti, Ungaria a fost organizat în 
perioada 23-29 aprilie 2020 în mediul ONLINE.  Evenimentul a fost postat pe site-ul de facebook al 
Centrului Cultural Județean Harghita și pe siteul Laffartkutia.hu. Au fost prezentate online, în trei limbi 
(HU, RO, EN) cele 15 ediții ale  Taberei Internaţional de Arte Vizuale FREE CAMP timp de șase zile prin trei 
cataloage răsfoibile (PDF), imagini statice și filme de prezentare cu linkuri către Youtube. 
4. Expoziție interactivă DIALOG cu artiști din Ungaria și Ulm, Lehel Endre / Schwarz Volker cu 
participarea lui Botár László, a fost organizat ONLINE în data de 20 mai 2020. Evenimentul a fost postat 
pe siteul de facebook a Centrului Cultural Județean Harghita și pe siteul Laffartkutia.hu. prin: imagini 
statice a expoziției precedente, lucrările celor trei participanți, vernisaj și interacțiuni cu publicul, 
tălmăcite prin  texte de specialitate în două limbi (HU, RO) 
5. Workshopul Internaţional de Arte Vizuale FREE CAMP - 2020, ediția a XVI-a, a fost organizat în 
perioada 6–17 mai 2020 în spațiul ONLINE,  cu participarea a 11 artiști plastici din cinci țări și 2 critici de 
artă. Textele s-au publicat în trei limbi, maghiară, română și engleză. Evenimentul a fost postat pe siteul 
de facebook a Centrului Cultural Județean Harghita și a constat în răstimp dedicat prezentării artiștilor 
zilnic a unei persoane cu câte 5-9 lucrări, portretele artiștilor, CV-uri, texte critice și filme scurte între 30 
– 120 secunde în timpul lucrului în atelierele lor. Cu adăugirile, comentările zilnice a celor doi critici de 
artă. 
6. Salonul Harghitean ediția a VIII-a, a fost deschis la Miercurea Ciuc în perioada 24 septembrie- 07 
octombrie 2020, acesta fiind forul unic de anvergură judeţeană care asigură platforma instituţională 
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prezentării fiecărui creator din domeniul vizualului din judeţul Harghita. Prin caracterul itinerant al Salonul 
Harghitean se crează posibilitatea vizionării salonului unui număr cât mai mare de vizitatori. Ţinuta artistică 
adecvată este garantată de juriul format din artişti plastici consacraţi, critici- şi istorici de artă. În acest an, lucrările 
expuse sub egida salonului au putut fi vizionate atât în spațiul fizic cât și în cel online. Au fost expuse lucrări a 44 
de artiști.  
7.  Salonul Harghitean ediția a VIII-a, a fost inaugurat la Remetea în data de 9 octombrie 2020, a fost 
prezentată o selecție de 44 de creații. Cuvântul de deschidere conceput de criticul de artă Székedi Ferenc a 
fost rostit de curatorul Salonului, Botár László. Expoziția a putut fi vizionată atât în spațiul fizic cât și în cel 
online. 
8. Expoziție personală de pictură Botár László - Remetea, Sala de consiliu a primăriei, unde artistul a 
expus sub egida "EMOȚII PRIBEGE". 30 de lucrări executate cu culori acrylice, majoritatea pe pânză. Vernisajul 
a avut loc în data de 30 octombrie 2020. Expoziția a putut fi vizionată atât în spațiul fizic cât și în cel online. 
9. Salonul Harghitean ediția a VIII-a, s-a inaugurat la Odorheiu-Secuiesc în data de 3 noiembrie 2020, cu 
63 de lucrări a 44 de participanți în Sala de Concerte a Casei Municipale de Cultură de la Odorheiu Secuiesc. 
Expoziția a putut fi vizionată atât în spațiul fizic cât și în cel online.  
10. Editarea și tipărirea albumului artistic "Akiért az Angyal szólt", în memoria artistului plastic Nagy 
Ödön. 180 de bucăți la un tiraj de 300 exemplare 220 pagini, format 195/260 mm, color, cu copertă tare și cu 
copertă protectoare. Pentru desfășurarea acestui proiect, instituția a depus și câștigat un proiect 
nerambursabil, finanțat de către Fundația Bethlen Gábor Alap, în valoare de 9380 lej, suma fiind inclusă în 
cheltuielile generate de proiect. 
11. În acest an s-a realizat în cadrul acestui program un film documentar, menit să promoveze valorile 
susținute de către instituție, în domeniul artelor vizuale dar. 

În total programul a generat un impact de 105416 persoane, 14613 activități, 12994 like-uri și 8659 
distribuiri. În cursul anului au fost prezentate creațiile artistice a 52 de artiști plastici în mediul fizic, iar în 
mediul virtual a 115 artiști plastici. 
Costul programului a fost de 46.328,80 lei, responsabilul programului a fost Botár László. 
Apariții media mai importante despre program:  
http://www.bukarestiradio.ro/2020/09/11/ter-es-
lelek/?fbclid=IwAR37zUor6VrDprcOB2E8A7BPC67RjVbiyZlW8EF1QiUXmGYLT2FTts4pmgc 
https://www.zaol.hu/kultura/helyi-kultura/akiert-az-angyal-szolt-nagy-odon-munkassagahoz-melto-kiadvany-szuletett-
4823545/?fbclid=IwAR1fpKED4BXW0grmSx1AtUjVJE_V39taqRpc46ZOKY0t8-Kw-D0XVXiMnjA 
http://www.laffertkuria.hu/freecamp-virtualis-
kiallitas/?fbclid=IwAR1n5up5e70MPuheHtNZ5hwCBgAKu9hxLaWDXkjWPaBZhWFB_lWS1JvgXIk 
https://muza.hu/programok-tag-csoport-csikszereda-kiallitasmegnyito-2020-01-21-18-00-ora 

                                         
Copertă  Albumului artistic "Akiért az Angyal szólt"  Vernisajul Expozitiei al Grupului TAG în Casa Artelor și in Galeria Levendula, Gödöllő, Ungaria Retrospectivă FREECamp 2005–2019 
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6. Program foto 
 

Scopul programului este: sprijinirea artei fotografice din judeţul Harghita prin organizarea diferitelor 
proiecte pentru fotografi şi pentru comunităţile judeţului Harghita în domeniul artei fotografice; 
prezentarea  patrimoniului fotografic acumulat pe parcursul anilor prin intermediul taberelor de 
fotografie instruirea teoretică şi practică a pasionaţilor de fotografie; menţinerea legăturii profesionale 
cu foştii studenţi ai cursului foto organizate la Centrul Cultural Județean Harghita. 
Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 3. Crearea sinergiilor între competenţe, instituţii şi sectoare  
- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
- 7. Încurajarea şi gestionarea proceselor inovatoare şi creative 

În cadrul programului a fost organizat cursul de formare profesională Cursul acreditat foto, cu 
specializarea Fotograf, care s-a derulat în perioada 07.02.2020–31.05.2020. În total 80 ore, din care 20 
ore de pregătire teoretică și 60 ore de pregătire practică în studiou și pe teren, în localitatea Armășeni. 
Număr participanți: 16 persoane.  
Examenul de absolvire a programului de formare profesională “Curs de specializare Fotograf ” Cod COR 
343101 a fost organizat în data de 15.06.2020. Examenul s-a desfășurat online. Competențele dobândite: 
utilizarea calculatorului, pregătirea locului de fotografiere, utilizarea aparaturii fotografice, fotografierea, 
executarea fotografiilor, prelucrarea şi finisarea fotografiei digitale. Formatorii cursului au fost specialiști 
în domeniu, respectiv Erdély Bálint Előd, Molnár Attila, Ádám Gyula și Veres Nándor. Cursul a fost 
absolvit de 16 cursanți. 
Taxa de participare la curs a fost de 900,00 de lei/ cursant. 
Costul programului a fost de 10.484,01 lei, responsabilul programului a fost Fazakas Gabriella Piroska. 
 

 
Sursă: Centrul Cultural Județean Harghita, https://www.facebook.com/kkozpont/ 
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7. Program de muzică veche 2020 - Festivalul și Universitatea de Muzică Veche Miercurea Ciuc, 
concerte și alte evenimente de muzică veche 

Programul are ca scop asigurarea consecventă a prezenţei muzicii istorice autentice în viaţa culturală 
județeană și națională prin interpretarea muzicii perioadelor medievale, renascentiste şi baroce pe 
instrumente de epocă în coregrafia şi costumaţia de epocă; organizarea anuală a Festivalului de Muzică 
Veche Miercurea Ciuc 

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  
- 3. Crearea sinergiilor între competenţe, instituţii şi sectoare  
- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
- 7. Încurajarea şi gestionarea proceselor inovatoare şi creative 

În acest an Festivalul de Muzică Veche din Miercurea Ciuc a împlinit 40 de ani și s-a derulat în perioda 
11-19 iulie 2020 atât în spațiul online cât și în spațiul offline în mai multe locații. În acest an, artiștii și 
valorile locale au ocupat prim-plan în programul festivalului. Interpreții au susținut, înregistrat și difuzat 
concerte care au fost susținute și înregistrate în locații cu mare încărăctură istorică și culturală, 
arhitecturală, subliniând obiectivul festivalului din acest an, respectiv relația dintre muzică și moștenirea 
construităîn regiunea noastră. Considerăm important să subliniem faptul că obiectivul nostru în acest an 
a fost să demonstrăm relația dintre muzică și moștenirea construită în regiunea noastră. Planul nostru a 
fost de a realiza înregistrările muzicale în clădiri spectaculoase, semnificative din punct de vedere turistic, 
pentru a atrage atenția asupra culturii noastre arhitecturale unice. 
În cadrul Festivalui de Muzică Veche au avut loc 19 concerte dintre care 9 susținute cu public și 10 
transmise online, 2 excursii cu audiție muzicală, o degustare de vinuri și o emisiune televizată 
comemorativă. Festivalul a avut următorul program: http://regizene.ro/ro/program/ 
 
Concerte susținute cu public: 

1. Ansamblul de muzică veche CODEX: Concertul de deschidere a festivalului (în fața cetății Mikó) 
2. Concert de muzică veche susținut de NOÉMI KARÁCSONY (Brașov) și GEANINA SĂlĂGEAN 

(București).  (Sanctuarul Franciscan de la Șumuleu Ciuc – Basilica Minor Papalis) 
3. Concert de orgă HANS ECKART SCHLANDT, Brașov. (Sanctuarul Franciscan de la Șumuleu Ciuc – 

Basilica Minor Papalis) 
4. Concertul familiei VÁNYOLÓS: Laudate pueri Dominum (Lăudați, copii, pe Domnul)(Siculeni) 
5. Concertul ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC (Miercurea Ciuc)  Viena și Veneţia – Călătorie în muzica 

barocă (Curtea Bisericii Armeano-Catolice, Gheorgheni  ) 
6. Concertul ORCHESTREI DE CAMERĂ CIUC (Miercurea Ciuc)| Viena și Veneţia – Călătorie în muzica 

barocă (Cetatea Mikó, Miercurea Ciuc) 
7. Concertul ansamblului CONCERTO SPIRALIS: Kájoni și contemporanii săi (Cetatea Mikó, Miercurea 

Ciuc) 
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8. Concertul ansamblului de muzică veche  CODEX: Vânătorul de dragoni a fost dedicate copiilor 
(Cetatea Mikó, Miercurea Ciuc) 

9. Concertul ansamblului de muzică veche  CODEX: Fericit e cine griji nu are – In memoriam Ádám 
Pálóczi Horváth (1760–1820) (Cetatea Mikó, Miercurea Ciuc) 

 
Concerte transmise online: 

1. Concert în castelul Kálnoky din Micloșoara cu participarea  ansamblului de muzică veche KÁJONI 
CONSORT (Baraolt). 

2. Concert în Mănăstirea Franciscană din Cluj-Napoca ANSAMBLUL BAROC TRANSYLVANIA (Cluj-
Napoca). 

3. Concert în Biserica Calvaria din Cluj-Mănăștur  FONTE DI GIOIA (Cluj-Napoca). 
4. Concert în Biserica Calvaria din Cluj-Mănăștur  FONTE DI GIOIA (Cluj-Napoca). 
5. Concert în Castelul Károlyi din Carei a ansamblului Carmina Renascentia (Carei) 
6. Concert în Capela Salvator din Șumuleu Ciuca ansamblului CONCERTO SPIRALIS (Miercurea Ciuc) 
7. Concert de orgă ERICH TÜRK (Cluj-Napoca) Muzică veche pe orgi istorice din Ciuc, înregistrat în 

capela bisericii Siculeni. 
8. Concertul de orgă susținut de  ERICH TÜRK (Cluj-Napoca) Muzică veche pe orgi istorice din Ciuc, 

înregistrat în biserica din Bârzava. 
9. Concert de orgă susținut de  ERICH TÜRK (Cluj-Napoca)  Muzică veche pe orgi istorice din Ciuc, 

înregistrat în biserica de la Delnița. 
10. Concertul  JÓZSEF SIMÓ și formația BAROZDA | Virágom, virágom – adaptare după József Babrik 

care a înregistrat un impact de. Acesta a avut cele mai multe reacții: 19700 vizualizări, 8817 
minute vizualizate și 892 activițăți, reacții.  
 

În acest an programul festivalului s-a completat cu 2 excursii cu audiție muzicală: 
-Excursie Kájoni pe Via Mariae, pe jos (Mini concert al ansamblului Concerto Spiralis la Capela Salvator 
din Șumuleu Mic) 
- Excursie Kájoni pe Via Mariae, cu biciclete (Concert de orgă la biserica din Delnița) 
Tot în cadrul festivalului a avut loc o degustare de vinuri cu audiție : “40 de ani – degustare de vinuri”, 
servite de vinoteca Vinkli.  
 
În onoarea ediției a 40-a a Festivalului de Muzică Veche, în colaborare cu Centrul Cultural Județean 
Harghita fost difuzat ONLINE ediția specială al emisiunii în limba maghiară pe TVR1: Retrospectiva celor 
40 de ani ai Festivalului de Muzică Veche Miercurea Ciuc. 
 
În cadrul Universității de vară, au avut loc 8 prezentări de instrumente online susținute de profesorii 
universității de vară. Acestea au fost înregistrate în prealabil și difuzate pe durata festivalului pe pagina 
de facebook a instituției. Cursurile online s-au desfășurat în fiecare zi la ora 16 conform programului 
festivalului:  



21 
 

– Prezentare de instrumente muzicale | István Kónya – lăută 
 – Prezentare de instrumente muzicale | Piroska Vikárius – vioară barocă 
– Prezentare de instrumente muzicale | Balázs Sudár – muzica veche și muzica orientală 
– Prezentare de instrumente muzicale|Zoltán Széplaki – flaute drepte și flaute oblice 
– Prezentare de instrumente muzicale | Réka Palócz – voce 
– Prezentare de instrumente muzicale | Rumen István Csörsz – instrumente de suflat cu ancie 
– Prezentare de instrumente muzicale | Roland Kasza – instrumente de percuție 
– Prezentare de instrumente muzicale | István Csata – viola da gamba. 
Prezentările enumerate mai sus au generat 43378 vizualizări, 1172 activități și 13284 minute de 
vizualizare. 
 
Expoziții în cadrul anului comemorativ Joannes Kájoni 390 
În cadrul programului au fost organizate un șir de expoziții create în onoarea anului comemorativ 
Joannes Kájoni 390. Panourile expoziției prezintă fotografii artistice ale colecțiilor, amprentelor și 
manuscriselor prezentate pentru prima dată publicului, precum și explicații științifice ale operei lui 
Kájoni, cuprinzând Codex Kájoni, Organo Missale, inscripția de pe vechiul organ al bisericii din Șumuleu-
Ciuc, Sacri Concentus, Herbarium, Cantionale Catholicum, Cartea Neagră și Hymnarium.O caracteristică 
interactivă a expoziției face posibilă accesarea pieselor muzicale menționate pe smartphone-uri prin 
utilizarea unui cod QR; în acest fel, vizitatorii pot asculta melodiile Codex Kájoni, Cantionale Catholicum și 
Organo Missale în timp ce vizionează panourile. Expoziția avut 9 locații: 

1. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Baraolt 1-15 ianuarie  
2. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Mediaș 15 ianuarie – 15 februarie  
3. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Cluj Napoca 15 – 16 martie  
4. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Miercurea Ciuc 11 – 19 iulie  
5. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Călugăreni 1 – 21 august  
6. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Târgu Mureș 21 august – 25 septembrie  
7. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Odorheiu Secuiesc 5-15 octombrie  
8. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Sfântu Gheorghe 16 octombrie – 5 noiembrie  
9. Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă Sibiu 7 noiembrie – 15 ianuarie 2021  

 
La sfârșitul anului au fost organizate două concerte de crăciun.  
În data de 19 decembrie 2020 a fost organizat Concertul de Crăciun al ansamblului de muzică veche 
CODEX, iar în data de 23 decembrie 2020 a fost organizat Concertul de Crăciun al ansamblului de muzică 
veche CONCERTO SPIRALIS.  Ambele concerte au fost transmise online pe pagina facebook a festivalului 
și a instituției. 
Concerto Spiralis : Concert de crăciun VIDEO • https://fb.watch/2A98ELhmDp/  
CODEX : Nouă, azi ni s-a născut • VIDEO • https://fb.watch/2z0DVx9vmW/ 

 
Datorită reglementărilor și măsurilor luate aferente situației pandemice, programele și evenimentele 
desfășurate au avut caracter offline, online și hybrid. 
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Pagina de web a Festivalului de Muzică Veche este https://regizene.ro  
Pagina de facebook a festivalului este https://www.facebook.com/Csikszeredai.Regizene.Fesztival/ 
Subliniem valorificarea arhivei festivalului: au fost difuzate înregistrările de arhivă și interviuri cu 
interpreții din anii precedenți, precum și evenimente interesante din cei 40 de ani. 
Programul a avut un număr de 35 filme, producție proprie. Filmele au avut un impact de 164565 
persoane, 56187 minute vizualizate, 3800 activități, 131 comentarii și 375 distribuiri. 
 
Programul  a însumat pe parcursul anului un impact de 2519199 persoane, 31911 activități, 5141 like-uri 
și peste 4100 de distribuiri.  
Costul programului a fost de 236.465,84 lei, responsabilul programului a fost Fazakas Gabriella Piroska. 
 
Apariții mai importante media despre program:  
https://tv.transindex.ro/?film=1130&nemcsak_csikszereda_unnepel_hanem_egesz_erdely_elstartolt_a_jubilalo_c
sikszeredai_regizene_fesztival&fbclid=IwAR0ybdkOVzQaAkDwqfwK1ibXdQzZMTCqXHM8ICFav3nNpDcCwwyjgB76
x6Q 
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/129458-a-kultura-akkor-el-ha-mi-eltetjuk-elkezd-dott-a-csikszeredai-
regizene-fesztival 
https://ziarharghita.ro/hu/festivalul-de-muzica-veche-miercurea-ciuc-implineste-anul-acesta-40-de-ani 
http://magyaradas.ro/m-riport/1887-csikszeredai-regizene-fesztival-2020-as-
kiadasa?fbclid=IwAR0jSxRYq8m20fU8-AcaMXM5SdBSOUEycwWrqyv3ReBCgNymgXFkwRBKLmg 
https://hargitanepe.eu/tamogatjak-a-fiatal-muzsikusokat/ 
https://fb.me/e/21LAlATHB 
https://liget.ro/studio/animacio-es-vandorkiallitas-az-erdelyi-polihisztorrol-
kajonirol?fbclid=IwAR1X0o3VIBoJBTfhyg0L_w8uQhHs0pNq9M0xmF1yvYICGy-UP7cKoSW1qeE 
 

                         
Festvalul de Muzică Veche Miercurea Ciuc            Joannes Kájoni 390 expoziție outdoor itinerantă la Mediaș   Concert în Capela Salvator  

 

                                
Concert de crăciun       Concert de Crăciun 
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8. Programe culturale pentru judeţul Harghita/ Programe culturale din judeţul Harghita  

Scopul programului este de a asigura accesibilitatea spectacolelor, a valorilor culturale create în 
judeţ, pentru un public cât mai larg şi dezvoltarea activităţilor căminelor culturale. În cadrul programului 
au prioritate localităţile defavorizate, greu accesibile, sau cu activitate culturală redusă. Programul 
sprijină spectacole profesionale de teatru, folclorice, filarmonice și de muzică de orchestră în mediul 
rural al județulu Harghita. 

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4.  Sprijinirea consumului cultural conştient 
Din cauza situației pandemice din acest an, programul a fost realizat și s-a desfășurat în deosebi în 

spațiul online. Din acest motiv programul a fost renumit (Programe culturale din judeţul Harghita) deci 
programul a putut fi urmărit nu doar în localitățile din județul Harghita, pe o scară mult mai mare, 
datorită posibilităților date din mediul virtual. 

Au fost prezentate următoarele spectacole :  
1. Spectacolulul Teatrul Municipal Csíki Játékszín William Shakespeare:  Richard al III - lea, în regia 

lui Vladimir Anton a fost difuzat online în data de 28 noiembrie, de la orele 18,00 pe pagina de 
facebook a Centrului Cultural Județean Harghita un impact de 12900 persoane, 780 activități, 10 
like-uri și 12 distribuiri. 

2. Spectacolul  Teatrului Tomcsa Sándor Színház Beckett rövidek, în regia lui Zakariás Zalán, a fost 
difuzat online pe pagina de facebook a Centrului Cultural Județean Harghita, în perioada 16-18 
decembrie și a generat un impact de 13569 persoane, 696 activități, 202 like-uri.  

3. Teatrul Figura Színház, a fost prezent în cadrul acestui program cu două spectacole. 
 Botházi Mária: Biorobot a fost difuzat pe pagina de facebook în 11 episoade video, texte 

de proză scurtă ale scriitoarei-jurnaliste Botházi Mária, înregistrate prealabil de câte 5-7 
minute, generând următoarele date:  impact de 12593 persoane, 710 activități, 101 like-
uri și 14 distribuiri. 

 Marie Jones: Kövekkel a zsebében, a fost difuzat online-streaming, în data de 11 
decembrie de la orele 19,00. Spectacolul a generat un impact de 9483 persoane, 18 
activități. 

4. Concertul de muzică clasică ale Orchestrei de Cameră Miercurea Ciuc - dirijor: Kelemen Barnabás 
– Budapesta, a avut loc în data de 21 noiembrie , orele 18,00 la Csíki Mozi. În program au fost 
prezentate simfonii W.A. Mozart și Bartók Béla. Invitații spectacolului au fost artiși din Budapesta, 
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kelemen Gáspár. Spectacolul a fost vizionat în sală de 135 de 
spectator, dar a fost transmis și online – streaming, având  un impact de 11061 persoane, 167 
activități, 25 like-uri și 12 distribuiri. 

5. Concertul pentru copii al formației Mesehetes cu ocazia lui Moș Nicolae a fost difuzat în data de 5 
decembrie, orele 17,00 și a fost transmid exclusive online, acesta fiind înregistrat de CCJHr. un 
impact de 30450 persoane, 898 activități, 206 like-uri și 23 distribuiri. 
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6. Concertul de crăciun al formației Mesehetes a fost difuzat în data de 27 decembrie orele 17,00 și 
a fost transmid exclusive online, acesta fiind înregistrat de CCJHr. un impact de 1247 persoane, 18 
activități, 1 like-uri. 

7. Cu ocazia sărăbtorilor Adventului, formația Role a avut în cadrul acestui program patru 
spectacole. 

-Nagy szívvel várjuk, difuzat în data de 29 noiembrie 
-Angyali üdvözlet, difuzat în data de 6 decembrie 
-Küldi az úr, difuzat în data de 13 decembrie 
-Örvendezzünk, difuzat în data de 20 decembrie 

Concertele au fost înregistrate în prealabil și au fost difuzate pe pagina de facebook a instituției. 
Însumate, concertele au generat un impact de 206184 persoane, 3528 activități, 851 like-uri și 

165 distribuiri. 
 
În total programul a generat un impact de 270074 persoane, 6875 activități, 1397 like-uri și 226 

distribuiri și 135 spectatori live. 
Costul programului a fost de 92.467 lei, responsabilul programului a fost András Jolán.  

 
 

             
 

 

    Sursă:                           
Concertul formației Role                                      
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9. Programe dedicate culturii ceangăi 

Scopul programului este promovarea culturii ceangăiești prin sprijinirea comunității de ceangăi în 
activitatea lor, și întărirea credinței comunităților în obiceiurile tradiționale și inițiativele comunitatății în 
colaborarea cu NGO-urile din comunităţile ceangăieşti. 

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 
 

Din cele 8 proiecte 7 au fost organizate fizic, 1 proiect a fost derulat în mediul online. 
Programul a fost alcătuit din următoarele evenimente: 
1. Evenimente culturale cu ocazia Zilelor satului la Coșnea. Organizată în data de 22 august 2020, în 
colaborare cu organizațiile locale. Programele s-au desfășurat în spațiul fizic, respectând reglementările 
în vigoare, fiind alcătuit din programe populare specifice zonei.  
2.  Workshopuri meșteșugărești pentru copii și elevi s-a desfășurat în perioada 18-20 septembrie 2020 în 
localitatea Coșnea. Activitățile au avut loc în mai multe ateliere în aer liber respectând normele de 
siguranță pentru prevenire infectării. Copii au fost împărțiți în grupuri a câte 15 și au participat în rotație 
la următoarele activități: cântece populare, vioară populară, fluier, atelier de broderii tradiționale, atelier 
de pâslărit. Scopul proiectului a fost motivarea copiilor de a păstra tradiţiile folclorice, contribuţia la 
însuşirea cântecelor populare din zona Ghimeșului, învățarea unor melodii populare la vioară și fluier, 
dezvoltarea abilităților practice a copiilor prin exersarea unor meşteşuguri populare.  
3. Festivalul  La Izvoarele Trotușului - Mic Festival al Ceangăilor, a avut loc în perioada 18-20 septembie, 
un eveniment mult mai modest sub forma unui workshop de două zile. A avut loc 5 feluri de 
workshopuri/zi/locații, cu 10 animatori (fluier, vioară, branca, cântece populare, prezentarea hainelor 
tradiționale. Deschiderea oficială a avut loc la Căminului Cultural din Valea Rece.  
4. Cursuri de formare despre meșteșugurile tradiționale, pentru elevii (20 persoane) care studiează la 
Miercurea Ciuc,  proveniți din localități ceangăiești.  Evenimentul a avut loc la Cioboteni în data de 15 
noiembrie 2020. Cursurile au fost organizate la Casa Fodor în diferite locații, în curte, terasă și în clădire, 
respectând normele de siguranță pentru prevenirea infectării. Copii au fost împărțiți în patru grupuri, și 
au participat la cursuri de prelucrarea a lemnului, țesut, jocuri tradiționale precum și prezentări de 
instrumente cum ar fi vioară, contrabas, fluierul, gardon și cântece populare din zonă. 
5. Cursuri de formare despre meșteșugurile tradiționale de Crăciun, Coșnea s-a desfășurat în perioada 
13-15 noiembrie 2020, iar activitățile s-au desfășurat în mai multe ateliere în aer liber. Copii au fost 
împărțiți în grupuri a câte 15 și au participat prin rotație la diferitele ateliere: vioară populară fluier, 
căntece populare și lucrări meșteșugărești. 
6. Cursuri de formare cu tema Dansuri tradiționale pentru absambluri de copii si adulți din Coşnea în 
valea Boros, a avut loc în perioada 27-29 noiembrie 2020. Participanții au putut învăța și aprofunda 
cunoștiințele despre dansurile populare ale zonei instructor Sára Ferenc și cursuri de instrumente 
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muzicale tradiționale. Instructor Asociației Fabatka, sub indrumajul domnului instructor Ségercz Ferenc. 
Muzica populara a fost asigurată de Formația Zugató din satul Coșnea.  
7. „Zeng a lélek, zeng a szó…” în prezentarea Ansamblului Național Secuiesc Harghita a avut loc în data 
de 28 noiembrie 2020 și a avut loc la Casa de Cultură din Lunca de Jos. Intrarea la spectacol a fost 
gratuită pentru toți cei care au participat la spectacol în costum tradițional. 
8. Ziua Ceangăilor, ediția XIX-Online a avut loc în perioada 28-29 noiembrie 2020  în spațiu virtual. 
Evenimentul a avut ca scop popularizarea culturii şi a tradiţiilor ceangăilor din Moldova. Programul a fost 
alcătuit din cursuri de învățare de 3 cântece populare cu Fazakas-Tímár Karina, prezentarea unui 
fragment din filmul realizat în edița din anul precedent, slujbă religioasă și expoziție virtuală din 
fotografiile artistului Ádám Gyula, despre edițiile anterioare. Evenimentul online a avut un impact de 
90.380 persoane, 7428 activități, 967 like-uri și 274 distribuiri.  

În total programul a generat un impact de 104240 persoane, 8225 activități, 1045 like-uri și 
317distribuiri.  
Costul programului a fost de 35.649,57 lei, iresponsabilul programului a fost András Jolán. 
Apariții media despre program:  
http://ccenter.ro/hu/xix-csango-nap-2020-november-28-29/ 
https://szekelyhon.ro/aktualis/csango-nap-jarvanyhoz-igazitva 
https://hargitanepe.ro/hu/megelni-a-hagyomanyokat-1606896400032 
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-30_18-02-00&enddate=2020-11-30_18-40-
00&ch=mr1 
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekerrol-szolt-a-muzsikaszo-a-csango-
fesztivalon?fbclid=IwAR3EBShfE4Xvts001bNivyHYIl13qY7sWEUUhx54s2FWS7OtUL39Gp5mvA4 

                                                   
     Workshopuri meșteșugărești pentru copii și elevi      Workshop 

                             

Ziua Ceangăilor, ediția XIX-Online                       Zeng a lélek, zeng a szó…                      Cursuri de formare despre meșteșugurile tradiționale de Crăciun, Coșnea 
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10. Programe culturale regionale remarcabile 

Scopul principal este organizarea în parteneriat cu asociaţii culturale a unor programe culturale de 
păstrarea tradiţiilor, cântece  şi dansuri populare care sunt remarcabile şi de mare renume în regiunea 
Ciucului. 

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 6. Lărgirea cantităţii şi gamei produselor culturale regionale 

1. „ Cseperedők Családi Kalandjáték - Joc de aventură familială”, a fost organizat în perioada 10-21 iulie 
2020 de către Asociația „FÉSZEK TANODA-GRĂDINIŢĂ ÎN CUIB” Egyesület. Evenimentul s-a desfășurat 
atât în mediul înconjurător al participanților, cât și în mediul online. La acesta au participat 160 de familii, 
care de-a lungul a celor 10 zile au avut de rezolvat 45 de provocări și sarcini. Evenimentul s-a încadrat în 
Programul pentru familii harghitene. 
2. Evenimentul de „Programe de tradiții populare pentru elevi” a avut loc în perioada 2-5 septembrie 
2020 în localitatea Mădăraș Ciuc. Scopul proiectului a fost activizarea comunităţilor şi a instituţiilor locale 
prin organizarea anuală a acestei activități, precum și motivarea tineretului local de a păstra tradiţiile 
folclorice, contribuţia la însuşirea cântecelor populare din zona Ciucului de Sus, învățarea unor melodii 
populare la vioară și fluier, dezvoltarea abilităților practice a copiilor prin exersarea unor meşteşuguri 
populare. Activitățile s-au desfășurat în mai multe ateliere în aer liber, iar copii au fost împărțiți în 
grupuri de câte 15 și au participat prin rotație la diferitele ateliere: cântece populare, jocuri tradiționale 
de copii, vioară populară, fluier-începători, fluier-avansați, atelier de broderii tradiționale și atelier de 
pâslărit. La programele tradiționale au particiat 75 de copii din clasele I – VIII, membri grupurilor de dans 
popular locale, copii din comună. 
În total programul a generat pe pagina de facebook a instituției un impact de 7727 persoane, 171 
activități, 1921 likuri și 81 distribuiri.   
Costul programului a fost de 13.000 lei,  responsabilul programului a fost András Jolán. 
Apariții media despre program: http://hargitamegye.ro/hirek/cseperedok-csaladi-kalandjatek.html 

       Programe de tradiții populare pentru elevi            

 
Cseperedők Családi Kalandjáték - Joc de aventură familial 
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11. Susţinerea unor festivaluri de importanţă naţională şi internaţională 
 

Scopul programului este sprijinirea evenimentelor, care aduc județului renume, și au importanță 
națională și internațională. 

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4.  Sprijinirea consumului cultural conştient 
- 5. Consolidarea proceselor de construire a destinaţiei  

1. La Festivalul Cârnațului din data de 15 februarie 2020 la Nicolești au participat 8 grupuri folclorice din 
județ cu 150 participanți, 36 de echipe din 3 țări au pregătit cei mai gustoși cârnați tradiționali românești, 
secuiești, ungurești cu rețete noi. Festivalul s-a bucurat de o prezență de apoximativ 2000 de persoane, 
participanți, localnici, turiști. 
2. Între 23-26 iulie 2020 a fost organizat „Workshopuri pentru muzicienii populari din Transilvania” la 
Lunca de Jos, Valea Boros. În cele trei zile au fost susținute workshopuri profesionale pentru muzicieni 
populari din Transilvania, susținute de experți renumiți de muzică populară ca Fazakas Levente, Molnár 
Szabolcs. Sâmbătă au avut loc cursuri de practică din Pălatca și Ceuașu de Câmpie susținuți de meșteri 
instrumentiști din satele respective. Muzicienii au avut prilejul de a-și aprofunda cunoștiințele în 
domeniul muzicii populare tradiționale, iar cei tineri au avut prilejul de a învăța de la maiștrii muzicii 
populare din Transilvania. 
3. Târgul de carte „Csíkszeredai Könyvvásár” a avut loc în perioada 24-27 septembrie 2020 în Miercurea 
Ciuc. Centrul Cultural Judeţean Harghita a participat în calitate de partener. Organizatorii târgului au 
pregătit o bogată paletă de manifestări. În decursul celor patru zile ale evenimentului au avut loc întâlniri 
ale autorilor cu cititorii, recitări și lecturi, convorbiri literare, expoziții. În cadrul acesteia a fost prezentată 
albumul artistic " Akiért az Angyal szólt", realizat în memoria artistului Nagy Ödön de Székedi Ferenc și de 
Centrul Cultural Județean Harghita. 
4. Festivalului Botorka" ediţia a XXIV-a” – Online s-a desfășurat în două etape. 

În prima etapă în perioada 15-18 octombrie 2020 au fost difuzate în fiecare zi filme care au prezentat 
selecții din activitățile desfășurate  din edițiile anterioare. În etapa a doua, în data de 21 noiembrie 2020, 
a fost organizat un workshop cu dansatorii activi ai Ansamblului de dans popular Ördögborda de la ora 
14.00 după care a fost organizat concertul Formației Kedves urmat de un curs de dansuri populare 
originare din satul Aluniș Mureș condus de d-ul Fazakas János. Evenimentul a generat un impact de 7426 
persoane, 383 activități184 și 178 distribuiri. 
Costul programului a fost de 21.839,80 lei, responsabilul programului a fost András Jolán. 
Apariții media despre program:  
https://hargitanepe.eu/muzsika-a-skanzenben/ 
https://hargitanepe.eu/egyre-tobben-vesznek-reszt-a-csikszentmiklosi-gasztronomiai-rendezvenyen-a-
kolbaszkeszites-harminchatfele-fortelya/ 
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/132405-az-eddigieknel-erdelyibb-lesz-a-csikszeredai-konyvvasar 
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Festivalul Cârnațului     Workshopuri pentru muzicienii populari din Transilvania 

 
Târgul de carte „Csíkszeredai Könyvvásár” 

 

            
Festivalului Botorka" ediţia a XXIV-a” – Online              Workshop cu dansatorii activi ai Ansamblului de dans popular Ördögborda 
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12. Parteneriate cu comunităţi locale 

Programul a avut ca scop oferirea de sprijin profesional şi de organizare pentru iniţiativele cu impact 
la nivel regional și local. În acest an majoritatea programelor s-au desfășurat atăt în mediul fizic, cât și în 
mediul online. 

Programul a fost realizat în conformitate cu Stategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 4. Sprijinirea consumului cultural conştient  
Programul cuprinde 7 proiecte. 
1. „V. Nemesgörzsönyi Böllérverseny és Fesztivál” - ASOCIAȚIA ERDÉLYI MAGYAR NÉPZENÉSZEK 
EGYESÜLETE a susținut 4 concerte de muzică populară, la evenimentului „V. Nemesgörzsönyi 
Böllérverseny és Fesztivál”, organizat în localitatea Nemesgörzsöny, județul Veszprém, Ungaria, în 
perioada 13-16 februarie 2020.  
2. În cadrul „Întâlnirii cercetașilor, ediția a XIV-a”, organizată în perioada 22-23 februarie 2020, în 
Miercurea Ciuc, a fost prezentat un program artistic al ansamblului de muzică populară , Kedves Zenekar. 
La eveniment au participat peste 100 de participanți. 
 3. În cadrul programului a avut loc evenimentul „Spectacol motivațional de ziua femeii”, organizat în 
data de 9 martie 2020, între orele 13.00-14.00, în Amfiteatrul Consiliulul Județean Harghita, Miercurea 
Ciuc. Spectacolul a fost susținut de Asociația Mini Jazz Festival. 
4. Concert Ineffable. Trupa Ineffable a fost selectată, de un juriu de prestigiu din domeniu și invitat să 
susțină un concert la Budapesta, pe vaporul A 38 SHIP BUDAPEST – CONCERT HALL . Concertul a avut loc 
în data de 10 iulie 2020, live. Considerăm că evenimentul a fost un succes, luând în considerare că trupa 
a fost aleasă de un juriu dintre mai mulți aspiranți, și locația unde s-a desfășurat, este una de prestigiu pe 
plan local.  
5. Lansarea albumului Ineffable a avut loc în cursul lunii noiembrie- decembrie, acesta fiind precedat de 
lucrări de înregistrare studio, grafică copertă și multiplicare pe CD a albumului. Albumul s-a lansat într-un 
număr de 500 de exemplare.  
6. Spectacolele  „Ékes Gyergyó” și ” Zeng a lélek, zeng a szó...”, au fost prezentate în perioada 11-20 
decembrie 2020 de către Ansamblul Național Secuiesc Harghita în localitățile Vlăhița, Lăzarea, Remetea 
și Cozmeni însumând 4 spectacole și aprox. 700 de spectatori (ocupând jumătatea locurilor posibile, 
conform reglementărilor în vigoare). 
7. Concertul de caritate cu ocazia Crăciunului, difuzat online al formației Ineffable a avut loc în data de 26 
decembrie 2020. Concertul a fost un concert de caritate, pentru sprijinirea talentelor muzicale ale 
copiilor din Sistemul de Protecție a Județului Hargita. Filmul concertului a avut un impact 19969 de 
persoane, activități 2312, like 127 și  distribuiri 56.  
În total programul a generat un impact de 21536 persoane, 2649 activități 646 și 98 distribuiri. 
Costul programului a fost de 45.560 lei, responsabilul programului a fost Triff Ramona Gabriela. 
Apariții media despre program:  
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https://www.facebook.com/events/146566576978445/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%2
2mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D 
https://www.facebook.com/erdelytv/videos/799981130728674 
https://szekelyhon.ro/aktualis/jotekonysagi-online-koncertet-tart-az-ineffable-
zenekar?fbclid=IwAR2XoT5GDGUNpe1X5QcK3TlNcoi8RoN0pLDPqht3Ro4h5Z9d0qOfehN4JwE 

                                

 Întâlnirii cercetașilor, ediția a XIV-a                                                   Concertul de caritate cu ocazia Crăciunului  

 

      
Spectacolul  „Ékes Gyergyó” 

 

 

13. Managementul cunoaşterii, conferinţe, forumuri 
 

Scopul programului este transferul de cunoştiinţe prin programe de formare profesională pentru 
animatori, pedagogi, actorii NGO, actori culturali.  

Programul a fost realizat în conformitate cu Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020, 
încadrându-se în următoarele arii de dezvoltare:  

- 2.  Validarea paradigmei de economie a cunoaşterii  
o 2.1. Reînnoirea metodelor și tehnicilor managementului cultural 

În contextual pandemiei am reușit să organizăm workshopuri, care s-au derulat live sau virtual, dar și am 
contribuit la editări de materiale cu conținut cultural, prin următoarele proiecte: 
1. Workshop cu titlul Viața Episcopului Márton Áron. Comemorarea din acest a avut loc pe 28 august 
2020. Programul evenimentului a început cu Liturghia arhiepiscopală la Sândominic, după care a avut loc 
o prelegere ținută de Mons. Marton József cu titlul ”Márton Áron küzdelme Dél-Erdélyben 1940-1945 
között”la Muzeul Comemorial Márton Áron.  
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2. Workshop “Via Mariae, ediția X-lea”. În perioada 9–11 octombrie 2020, s-a organizat workshopul 
intitulat ”Să mergem împreună pe drumul modernizației al Via Mariae”, ediția a X-a. Participarea a avut 
loc offline și online, iar cei interesați au putut urmări dezbaterile în direct pe pagina de facebook al 
Asociației Via Mariae, precum și pe pagina de facebook a Zilelor Ținutului Secuiesc. Workshopul a avut 
caracter hibrid, în sală au fost prezenți 25 de participanți, peste 310 participanți s-au conectat online. 
3. Redactarea de materiale istoriografice locale „Jeles alcsíkiak A-D, életrajzi adattár”. Este o publicație 
de tip lexicon, realizată de Daczó Katalin, în parteneriat cu Asociația Alcsík Kistérség. 
4. Workshop online pentru organizatori de activități culturale pentru comunitatea locală în colaborare cu 
Centrul de Educație Spectrum. Tema workshopului a fost: Organizarea evenimentelor culturale în spațiul 
virtual. Grupul țintă au fost animatori culturali din mediul rural. S-a organizat în perioada 8-15 decembrie 
2020, pe platforma ZoomMeeting, în 3 etape, la care au participat 20 de persoane. 
5. Comunicăm valorile noastre culturale în limba engleză. Este un curs special de comunicare în limba 
engleză, adresat managerilor și organizatorilor din domeniul cultural, pe platforma ZoomMeeting. La 
curs participă 20 de persoane care sunt împărțite în două grupuri de nivele de cunoștiințe.  
6. Cooperare în editarea revistei Művelődés constă în cooperare în editarea revistei pe tot parcursul 
anului. 
În total programul a generat pe pagina facebook a instituției un impact de 44460 persoane, 1408 
activități 641 și 224 distribuiri. 
Costul programului a fost de 42.274,43 lei, responsabilul programului a fost Lajos Mária Franciska. 
Apariții media despre program:  
https://www.facebook.com/events/390760605446329/ 
https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/ 
https://www.facebook.com/erdelyimariaut 
https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/posts/3491067604306464 
https://www.facebook.com/szekelyfoldnapok/posts/3465506930195865 
https://liget.ro/regmult/kirajzolodo-eletutak-adattar-jeles-emberekrol 

 
Workshop cu titlul Viața Episcopului Márton Áron 

 
Workshop “Via Mariae, ediția X-lea” 

 
 

                      

 
       Workshop online pentru organizatori de activități culturale pentru comunitatea locală                Jeles alcsíkiak A-D, életrajzi adattár 
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Centrul Cultural Județean Harghita desfășoară o activitate de consiliere și parteneriat cu multe instituții 
și actori culturali  din județ. Asigură spațiu, de materiale didactice adecvate, necesare pentru prezentare, 
prelegeri, formare, perfecţionare, cercetare, ale actorilor culturali din județul Harghita, precum și pentru 
formare adulţi.  

În colaborare  cu facultatea Sapientia EMTE s-a organizat prezentarea de carte a dr. Turóczi Ildikó 
“Klímaváltozás, migráció és járványok az ember felől nézve” în data de 5 februarie 2020, la sediul 
instituției.  Invitata serii a fost dr. Bodó Julianna, antropolog cultural, profesor universitar la Sapientia M-
Ciuc. 

 
 

În colaborare cu Asociația Szépvízért Egyesület s-a organizat Conferința “Moștenirea lui Szent László” în 
data de 20 februarie 2020, în localitatea Frumoasa. A fost un eveniment internațional, cu participarea 
mai multor personalități din regiune și Ungaria. Moderatorul evenimentului a fost Ferencz Angéla, 
managerul instituției. 

Apariții media despre program:  
https://www.facebook.com/HargitaStudio/videos/607673123403061 
https://hargitanepe.eu/szent-laszlo-oroksege-jegyeben-konferencia-szepvizen/ 
 

Consfătuire de educație culturală în județul Harghita: s-a organizat o întălnire cu pedagogi și specialiști 
în domeniul educației,  reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Harghita, referitor la educația 
culturală școlară, și referitor la o colaborare între instituții școlare din județul Harghita și Centrul Cultural 
Județean Harghita în acest domeniu. Înâlnirea a avut loc în data de 27 februarie, la sediul instituției.  

 
 
Manager        Miercurea Ciuc, 
Ferencz Angéla       25.02.2021. 


