Anexa Nr.1 la Contractul de finanţare nr.
Listă de programe pe perioada 2022 a Centrului Cultural Judeţean Harghita
Cheltuieli directe

Nr.
crt
.

Denumirea
programului

Descrierea scurtă a
programului

0

1

2

Prioada de
derulare
3

Lăsata Secului în
1 județul Harghita,
ediţia a XXX-a

Lăsata Secului. Eveniment de
datini la nivel judeţean cu
participarea grupurilor folclorice
26 februarie
din 13 localități ale județul. Este
o atracție turistică, gastronomică
și culturală.

Zilele Judeţului
2 Harghita - ediția a
XVIII-a

Dezvoltarea turismului cultural
ca o oportunitate economică prin
oferirea turiştilor experienţe
28 mai-6
culturale specifice, întărirea
iunie 2022
identităţii harghitene. Se
organizează în săptămâna
dinantea Rusaliilor.

Program - Galeria de
3 Artă a Consiliului
Județean Harghita

Programul are ca scop educarea pe tot
vizuală prin organizarea
parcursul
expozițiilor.
anului

Un şir de programe culturale
Zilele Ţinutului
organizate prin colaborarea
4 Secuiesc ediţia a XIII-a diferitelor instituţii culturale ale
judeţelor Harghita, Covasna şi
2022
Mureş.

5

Programe de arte
vizuale 2022

6 Program foto

7

Program de muzică
veche – Festivalul de
Muzică Veche
Miercurea Ciuc 2022

7-16
octombrie

Promovarea artei plastice și artei
vizuale contemporane din județ,
pe tot
și din țară prin intermediul
expozițiilor, workshopurilor,
parcursul
colaborări cu grupuri de artă,
anului
artiști din țară și din străinătate,
promovarea tinerelor talente.

Formare profesională și
susținerea de relație profesională
cu fotografii din regiune. Este
pe tot
alcătuit din formare profesională
parcursul
acreditată, program alumni,
anului
workshopuri, expoziţii foto în
regiune, în ţară și în străinătate.
Vor avea loc concerte,
Universitate de vară, evenimente
de muzică veche, activităţi de
pregătire a festivalului.

Festivalul de
Muzică
Veche: 9-17
iulie
evenimente
și activități
conexe: pe
tot parcursul
anului

Suma primită Contributie
de la CJH
proprie
4

5

7,000.00

20,000.00

19,600.00

20,000.00

40,400.00

0.00

265,000.00

Alte surse
6

0.00

7=4+5+6

0.00

1,000.00

0.00

2,000.00

1,000.00

2,000.00

33,000.00

Total
cheltuieli
directe

7,000.00

21,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,600.00

22,000.00

41,400.00

2,000.00

298,000.00

Cheltuieli indirecte
Suma primită Contibutie
de la CJH
proprie
8

9

10,000.00

Total sume
primite de la
CJH

Total
program

10

11=8+9+10

12=4+8

13=7+11

10,000.00

35,000.00

35,000.00

45,000.00

45,000.00

51,000.00

51,000.00

50,000.00

50,000.00

36,000.00

360,000.00

Alte
surse

Total
cheltuieli
indirecte

36,000.00

400.00

360,400.00

17,000.00

55,000.00

64,600.00

71,000.00

90,400.00

36,000.00

625,000.00

Obiective

Indicatori de
rezultate nr.,
Participanti, nr
programe

păstrarea tradiţiei,
atracție turistică,
prezentarea gastronomică
17,000.00
și culturală pentru turiști,
întăreşte comunitatea
locală

participă cca. 1000
persoane din 13
comunități locale, 13
grupuri de jocuri
tradiționale,
partener: comuna
Frumoasa

dezvoltarea turismului
cultural, întărirea
56,000.00 identităţii harghitene,
coordonarea
evenimentului

coorganizatori,
parteneri instituții
subordonate
culturale și ONGuri,
primării din jud. HR,
durate 8 zile,
concerte, prezentare
de carte, 50 de
evenimente

organizare de expoziții și
prezentare de expoziție

cca 16 de expoziții și
vernisaje

Ținutul Secuiesc ca
destinaţie culturală şi
turistică, prin diferite
73,000.00 programe (culturale,
economice, turistice etc.)

3 județe, 10 zile,
pagina web şi fb
www.szekelyfoldnap
ok.ro
aprox. 40.000
beneficiari

64,600.00

expoziții axate pe
intensificarea turismului,
educaţie vizuală,
colaborare cu școli,
sprijinirea artelor,
91,400.00 workshopuri, creare de
comunități, educație
vizuală

6 expoziţii,
2 workshopuri
cca. 1300 beneficiari

promovare artei
fotografice, organizarea
workshop și ateliere
cursurilor, atelier de foto şi
fotografice,
38,000.00
expoziţii, promovarea
imaginii judeţului prin
fotografii
organizarea de concerte și
alte evenimente de muzică
veche, organizarea
Festivalului şi a
Universităţii de Vară de
658,400.00
Muzică Veche

9 zile, artiști din 6 tări,
20 de concerte și
evenimente, 80 de
cursanți la
Universitatea de vară

Cultură pentru
8
județul Harghita

9

Program dedicat
culturii ceangăi

Scopul programului este
promovarea spectacolelor de
teatru, spectacolelor folclorice,
pe tot
spectacolelor filarmonice și
muzicii de orchestră în localităţile parcursul
judeţului Harghita.
anului

Colaborarea cu ONG-urile din
comunităţile de ceangăieşti cu
scopul promovării culturii.
Sprijinirea păstrării tradițiilor în
comunitățile de ceangăi,
inițiative care întăresc
comunitatea.

pe tot
parcursul
anului

55,000.00

0.00

0.00

55,000.00

157,600.00

157,600.00

212,600.00

41,000.00

1,000.00

0.00

42,000.00

50,000.00

50,000.00

91,000.00

promovarea culturii

Programe cultural - educaționale
pe tot
în diferite domenii ale culturii,
parcursul
grupul țintă fiind copii, elevii și
anului
tinerii din județul Harghita.

66,500.00

5,100.00

0.00

71,600.00

80,000.00

80,000.00

146,500.00

11 Festivaluri și turism

Sprijinirea unor festivaluri
organizate în regiune de
importanţă naţională și
internațioanlă.

90,000.00

0.00

0.00

90,000.00

53,000.00

53,000.00

143,000.00

12

Program dedicat
culturii rromilor

Cooperare cu instituțiile și ONG- pe tot
ri culturale care activează cu
parcursul
rromi
anului

Sprijinirea activităților culturale și
științifice din județul Harghita cu pe tot
metode, technici, informații,
parcursul
practici buni.
anului

13

Program centru
metodologic cultural

14

pe tot
Programe culturale cu Sprijinirea și păstrarea memoriei
parcursul
ocazia comemorărilor culturale colective
anului

15

16

Anul comemorativ
Petőfi

Valori culturale
harghitene

Sprijinirea și păstrarea memoriei pe tot
culturale colective cu ocazia
parcursul
Anului comemorativ Petőfi
anului

Valorificarea valorilor culturale
harghitene în țară și în
străinătate.

judeţul
Harghita şi
alte județe

13,000.00

0.00

0.00

13,000.00

38,500.00

38,500.00

51,500.00

23,300.00

3,300.00

0.00

26,600.00

35,000.00

35,000.00

58,300.00

2,700.00

0.00

0.00

2,700.00

5,000.00

5,000.00

7,700.00

14,500.00

1,600.00

0.00

16,100.00

20,060.00

20,060.00

34,560.00

0.00

0.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

60,000.00

participanţi

2 filme educative,3
festivaluri pentru
copii și tineri, 1
tabără tradiționalpopulară pentru copii
Activitați culturaleducative dedicate elevilor și elevi, 1 concert de
151,600.00
din județ (teatru, muzică, jazz,
literatură, arte populare) întîlniri în clasă cu ,
actori, muzicieni,
ateliere pedagogice,
spectacole de teatru,
curs meșteșuguri
tradiționale
sprijinirea unor festivaluri
organizate în regiune de
6 festivaluri, 1400 de
143,000.00 importanţă naţională și
participanţi
internațioanlă.
sprijinirea culturii rromilor Ziua Rromilor 8-13
în parteneriate cu ONG-uri aprilie, minim 10
şi comunitîţi locale
parteneri, concerte,
51,500.00
expoziții, activități
culturale pentru copii
etc.
promovarea științei,
2 prelegeri, 1 proiect
transferul de cunoştiinţe, de editare carte,
workshopuri, ateliere și
2 conferințe,
61,600.00 conferințe tematice,
1 cursuri de formare,
editarea materialelor cu
1 proiect de editare
conținut cultural, trezauri revistă,
cu valori
sprijinirea și păstrarea
șir de evenimente
memoriei istorice,
culturale, spectacole,
culturale colective prin
comemorări
programe culturale
importante ( Ziua
Culturii Maghiare,
Ziua Patrimoniului
7,700.00
Cultural European,
etc.)

10 spectacole de
teatru intitulat Ki
vagyok én? susținute
spectacole de teatru cu
36,160.00 ocazia Anului comemorativ în școli și instituții
culturale
Petőfi

Organizarea

40,000.00

10 evenimente

92,000.00 ceangăilor din Moldova şi culturale, 5000
Valea Ghimeşului

#Anul Tineretului 10 Program de educație
culturală

pe tot
parcursul
anului

promovarea culturii în
județul Harghita (teatru,
212,600.00
muzică clasică, jazz, dans
popular)

parteneriate: 1
festival de jazz, 1
festival de ritm
1 festival de teatru a
tinerilor, actori în
devenire
spectacole în mediu
rural, cca 10 localități
vizate

60,000.00 evenimentelor și
proiectelor culturale.

evenimente și
proiecte culturale,
schimb de experiențe

TOTAL GENERAL

718,000

50,000

0

768,000

1,046,160

340

0

1,046,500
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