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Titlu : RAPORT DE ACTIVITATE Perioada:  anul 2017 

Instituţia: Casa de Cultură 

„Traian Demetrescu” din Craiova 

Manager: Remus-Bogdan VLĂSCEANU 

Localitate: Craiova Judeţ/ Ţară: Dolj / România 

Adresa: str. Traian Demetrescu, nr. 31 Cod: 200395 

Telefon 

contact: 

0351.413.369 Alte telefoane:  - 

Acronim: TRADEM Fax: 0351.413.369 

E-mail: tradem@tradem.ro  

Web site: www.tradem.ro  

Acest document este destinat: 

Consiliului Local al Municipiului Craiova  

şi Primăria Municipiului Craiova 

 

Adresa: 

Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 1, 200585, Craiova  

Scurtă prezentare: 

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către  Consiliului Local al 

Municipiului Craiova şi Primăria Municipiului Craiova, denumite în continuare Autoritatea, pentru Casa de 

Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova, denumit în continuare TRADEM, aflat în subordinea sa. A fost redactat 

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele 

ale regulamentului de evaluare.  

În calitate de Manager, subsemnatul Remus-Bogdan VLĂSCEANU, am alcătuit prezentul raport în conformitate 

cu anexa 4 din O.M.C. nr. 2799/10.12.2015, raportarea făcându-se pe baza următoarelor criterii de evaluare:  

1. evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport cu sistemul instituţional 

existent; 

2. îmbunătăţirea activităţii instituţiei; 

3. organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei; 

4. situaţia economico-financiară a instituţiei; 

5. strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituţiei, 

conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de management, cu menţionarea 

resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi informaţiile din prezentul raport sunt aferente 

perioadei, de la 19.06.2017 la 31.12.2017 reprezentând prima evaluare. Având în vedere preluarea mandatului la 

această dată, în raport mă voi referi la toată activitatea Tradem pe anul 2017. 

Manager, conf.univ.dr.Remus-Bogdan VLĂSCEANU 

Data redactării: Martie 2018 Nr. intern al expediţie : 150           12/03/2018 

mailto:tradem@tradem.ro
http://www.tradem.ro/
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R A P O R T   DE   A C T I V I T A T E 

2017 

 

PARTEA I: 

 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

1. colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează aceleiaşi 

comunităţi; 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova își are sediul în Municipiul Craiova. 

Având un limbaj universal şi un public larg format din adolescenţi, tineri şi maturi, Casa de 

Cultură „Traian Demetrescu” Craiova (TRADEM) îşi dovedeşte perenitatea în zona culturală 

aducând beneficii spirituale şi materiale mediului în care îşi desfăşoară activitatea.  

Din istoricul evoluţiei TRADEM, ca şi instituţie de cultură, se desprinde o dată de referinţă: 

din anul 1991, în baza adresei nr. 387, instituţia îşi schimbă denumirea în Casa de Cultură ,,Traian 

Demetrescu” Craiova. 

„Consiliul Local al Municipiului Craiova, prin activitatea Casei de Cultură ,,Traian 

Demetrescu" Craiova pune la dispoziţia ofertanţilor de servicii cultural-artistice, publice sau private, 

un edificiu pentru organizarea de servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale ale 

cetăţenilor municipiului Craiova.” 

Municipiul Craiova este situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, la ieşirea acestuia 

din regiunea deluroasă, la o altitudine cuprinsă între 75 şi 116 m. Craiova face parte din Câmpia 

Română, mai precis din Câmpia Olteniei care se întinde între Dunăre, Olt şi podişul Getic, fiind 

străbătută de Valea Jiului. Oraşul este aşezat aproximativ în centrul Olteniei, la o distanţă de 227 

km de Bucureşti şi 68 km de Dunăre şi are următoarele distanţe faţă de municipiile apropiate: 120 

km faţă de Piteşti, 120 km faţă de Râmnicu Vâlcea, 121 km faţă de Turnu Severin, 119 km faţă de 

Târgu Jiu. 

Forma oraşului este neregulată, în special spre partea vestică şi nordică, iar interiorul 

oraşului, spre deosebire de marginea acestuia, este foarte compact. Pentru populaţia sa, suprafaţa 

oraşului este mică, dovadă fiind migrarea cetățenilor către comunele învecinate.  

Populaţia Municipiului Craiova, în zona metropolitană, numără în jur de 335.000 locuitori. 

Conform statisticilor, pe lângă cei aproximativ 300.000 de cetăţeni craioveni, Craiova are un număr 

de 46.000 de flotanţi, 34.000 de studenţi şi elevi, veniţi pentru a continua studiile la centrul 

universitar din Craiova, precum şi alţi 22.000 de cetăţeni, fie străini, fie din alte localităţi ale ţării, 

care locuiesc în Craiova, dar nu au domiciliul stabil în reşedinţa judeţului Dolj. Conform datelor 
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furnizate de Primăria Craiova 2005, 99,2% din populaţie este de etnie română, 0,74% ţigani, 0,1% 

alte naţionalităţi. 

Vârstă  cetățenilor este cuprinsă între 36 - 65 ani (121.612 persoane – 45% - categoria 

adulţii), elevi, studenţi şi tineri (104.069  persoane, repartizate astfel – elevi gimnaziu – 9 %; elevi 

liceu – 5 %; studenţi – 8 %; tineri  17 %), copii (12.720 persoane – 5 %) şi pensionari (31125 

persoane – 11 %) categorii de vârstă pe care instituția le evaluează permanent pentru organizarea 

evenimentelor culturale. 

În comunitatea din care face parte Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, mai 

funcţionează şi alte instituţii de cultură cum ar fi: Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, Filarmonica 

„Oltenia”, „Opera Româna Craiova”, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, Teatrul pentru Copii şi 

Tineret „Colibri”, Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova, Şcoala de Artă „Cornetti”, Centrul 

Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dolj, Direcţia Judeţeană pentru 

Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Dolj, fiecare purtătoare a unui mesaj propriu şi având 

specificul şi publicul său. 

Edificiile culturale de care se bucură metropola judeţului Dolj au format şi consacrat un 

număr impresionant de personalităţi cu care urbea se mândreşte astăzi ca ambasadori ai culturii pe 

plan naţional şi internaţional şi care merită menţionaţi. 

Titu Maiorescu, academician, avocat, critic literar, eseist, estetician, filozof, pedagog, politician şi 

scriitor român, prim-ministru al României între 1912 şi 1914, membru fondator al Academiei 

Române, personalitate remarcabilă a României sfârşitului secolului al XIX-lea şi începutului 

secolului XX.  

Petrache Poenaru, fondatorul colegiilor naţionale din Bucureşti si Craiova, organizatorul 

învăţământului naţional românesc, inventatorul tocului rezervor; 

Scriitorii: Traian Demetrescu, Marin Sorescu, Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, Adrian 

Păunescu, Gib I. Mihăescu, Elena Farago, Alexandru Mitru, Filozoful Constantin Rădulescu-

Motru.  

Pictorii: Theodor Aman, Constantin Brâncuşi a urmat Şcoala de arte şi meserii din Craiova (între 

anii 1894 - 1898). Constantin Lecca, Dumitru Anghel, Eustaţiu Stoenescu, Ion Ţuculescu, Corneliu 

Baba, Francisc Şirato. 

Compozitorii şi muzicieni: Ion Vasilescu, Virgil Popescu, Ioana Radu. 

Maeştrii ai teatrului: Jean Negulescu, regizor, scenarist, actor, producător; Tudor Gheorghe, 

cântăreţ, compozitor şi actor român.  
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Întărind consideraţiile faţă de resursa umană preocupată de dezvoltarea spirituală şi materială 

a societăţii, oraşul Craiova îşi motivează interesul pentru cultură acordând distincţia de cetăţeni de 

onoare următoarelor personalităţi: 

1995:  Corneliu Coposu, jurist, preşedinte PNTCD.  

1996: Prof. univ. dr. Ştefan Marius Milcu, vicepreşedinte al Academiei Române; prof. univ. dr. Ion 

Zamfirescu, istoric de teatru; Marin Sorescu, scriitor, academician. 

1998:  Ion Sârbu, scriitor; Corneliu Baba, pictor, Artist al Poporului. 

1999: Emil Boroghină, actor, regizor, director al Teatrului Naţional Craiova. 

2000: Jean Negulescu, regizor, pictor; Eugen Simion, preşedinte al Academiei Române; prof. univ. 

Radu Voinea, Preşedinte al Academiei Române; Tudor Gheorghe, actor, compozitor, interpret. 

2003: Grigore Vieru, scriitor, academician; prof. univ. Mircea Ivănescu, rector al Universităţii 

Craiova; prof. univ. Tiberiu Nicola, rector al Universităţii Craiova. 

2004: Ion Iliescu, preşedinte al României; Mircea Dinescu, scriitor, preşedinte al Uniunii 

Scriitorilor; Eustaţiu Gregorian, pictor, scenograf; Leni Pinţea Homeag, actriţă; Horia Davidescu, 

regizor, director al Teatrului de Păpuşi Craiova; Fănuş Neagu, scriitor, academician; Nestor 

Vornicescu, mitropolit al Olteniei. 

2005: Ştefan Iordache, actor; Silviu Purcărete, regizor de teatru; Alexandru Firescu, critic şi istoric 

literar, scriitor; Ovidiu Ghidirmic, critic literar, profesor universitar; Alexandru Dinca, director al 

Teatrului Naţional Craiova; Ştefan Popa Popa's, artist plastic, caricaturist; Gabriel Bratu, artist 

plastic; Prea Fericitul Părinte Teoctist Arăpaşul, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane. 

2006:  Traian Neniţescu, scriitor, publicist, traducător; Amza Pellea, actor. 

Pentru strategia managerială actuală, orientată pe promovarea programelor şi proiectelor instituţie 

la nivel naţional şi internaţional prin prisma turismului cultural, instituţia noastră va ţine cont de 

existenţa următoarei infrastructuri de transport: 

  un aeroport internaţional care asigură legătura, prin curse directe, cu importante metropole 

europene; 

  o infrastructură rutieră generoasă, măsurând peste 2.400 de kilometri, dintre care aproape jumătate 

reprezintă drumuri judeţene;  

  o reţea feroviară cu 225 de kilometri de cale ferată, şi cea mai mare gară din regiune, la Craiova, 

situată pe magistrala naţională electrificată Bucureşti - Timişoara;  

  acces la reţeaua europeană de transport, Doljul fiind străbătut de două coridoare (Rin - Dunăre şi 

Orient / Est-Mediteraneean); 
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  o reţea de unităţi educaţionale extinsă şi diversificată, care include două universităţi de stat cu 

tradiţie şi o universitate privată; 

  un număr mare de monumente istorice şi un bogat patrimoniu cultural imaterial. 

(Sursa: Broşură Consiliul Judeţean Dolj, editată în 2016) 

În ceea ce priveşte mediul cultural, în anul 2017 Tradem a derulat proiecte alături de: 

Partenerii strategici: 

Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Craiova – www.primariacraiova.ro 

Consiliul Judeţean Dolj –  www.cjdolj.ro 

Universitatea din Craiova – www.ucv.ro 

Opera Română Craiova – www.operacraiova.ro  

Filarmonica Oltenia – www.filarmonica-oltenia.ro  

Ansamblul Folcloric  „Maria Tănase” – Craiova www.ansamblulmariatanase.ro  

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – Craiova – www.tncms.ro 

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman” – Craiova – www.aman.ro  

Parteneri la nivel local şi naţional (în ordine alfabetică, nu a importanţei) 

o Asociaţia de Consultanţă şi Consiliere Economică Oltenia (A.C.C.E.S.) 

o Asociaţia Naţională de Sprijinire a Tineretului Ecologist din România (A.N.T.E.R.) 

o Asociaţia pentru Cultură şi Tango 

o Muzeul „Olteniei” – Craiova 

o Primăria Calafat 

o R.A.A.D.P.F.L. – Craiova 

o Societatea Română de Radio Difuziune 

o Teatrul Pentru Copii şi Tineret „Colibri” 

o Uniunea Artiştilor Plastici – Filiala Craiova 

o Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” 

Parteneri la nivel internaţional 

Având în vedere plasarea instituţiei noastre ca vector cultural la nivel local, precum şi 

strategia actuală de management orientată pe promovarea instituţiei în contextul turismului cutural, 

în viitoarea perioadă de management propunem, pe de o parte, dezvoltarea parteneriatelor existente 

cu instituţiile menţionate, dar și identificarea altor parteneri noi – stakeholderi locali, instituţii şi 

ONG-uri cu active din zona independentă. 

Pentru a susţine programele TRADEM se impune o colaborare permanentă cu companiile private 

instalate în regiune: uzine, fabrici, bănci, societăţi comerciale, cu deschidere a activităților 

http://www.primariacraiova.ro/
http://www.cjdolj.ro/
http://www.ucv.ro/
http://www.operacraiova.ro/
http://www.filarmonica-oltenia.ro/
http://www.ansamblulmariatanase.ro/
http://www.tncms.ro/
http://www.aman.ro/
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comerciale la nivel internațional pe care ne dorim să le cooptăm în programe de educaţie culturală, 

susţinerea evenimentelor culturale şi artistice etc. 

Sponsori în 2017 – Ocazional: Promiod, SC. Eurofrutas S.R.L., D.A. Center S.R.L.  

Au fost demarate o serie de discuții prin prezentarea ofertei culturale către diverși agenți economici 

și producători locali care s-au concretizat cu promisiuni pentru susținerea mai multor activități 

culturale în anul 2018, fiind convinși de atitudinea hotărâtă a managementului actual de a dezvolta 

turismul cultural prin proiecte culturale în aer liber, dar și cu produse culturale devenite materiale 

promoționale de larg interes pentru comunitatea locală. 

2. analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, 

ameninţări); 

PUNCTE TARI 
 Poziţie favorabilă a sediului în spaţiul urban 

(Centrul Vechi al Municipiului) 

 Subvenţie din bugetul Consiliului Local 

 Aria de adresabilitate largă. 

 Un portofoliu variat cu date şi contacte 

pentru colaborări culturale. 

 Posibilitatea realizării de veniturilor 

extrabugetare. 

 Obiectul de activitate generos. 

 Se înscrie în arealul cultural Doljean 

(parteneriate cu stakeholderii locali) 

 Dotări cu unele mijloace fixe utile. 

 Infrastructura satisface nevoile pentru 

proiectele mici. 

 Personal calificat. 

 Camera memorială a poetului „Traian 

Demetrescu”- obiectiv turistic local. 

 

PUNCTE SLABE 
o Lipsa de venituri din proiecte cu finanţare 

nerambursabilă. 

o Spaţii insuficiente pentru activităţi culturale 

elaborate. 

o Personal angajat, insuficient pentru volumul de 

proiecte desfăşurate. 

o Vizibilitate de nivel mediu pe plan local şi 

naţional. 

o Instalații electrice cu uzură fizică și morală 

ridicată. 

o Lipsa unor mijloace fixe și bunuri de consum 

necesare activităților culturale permanente. 

o Sălile prezintă o degradare fizică ridicată. 

o  Estetică scăzută a spațiilor. 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

  Valorificarea spaţiului zonal al sediului prin 

informare directă a publicului privind oferta 

culturală (flyere, bannere, verbal) 

  Studii de referinţă privind consumul cultural în 

municipiu. 

  Diseminarea proiectelor în alte oraşe din ţară şi 

peste hotare. 

  Realizarea de proiecte prin parteneriat ICR 

(Institutul Cultural Român). 

  Exploatarea patrimoniului zonal prin parteneriate 

cu celelalte instituţii de cultură. 

  Atragerea de proiecte cu finanţare Europeană. 

  Credibilitate ridicată prin ordonatorul de credite. 

 

AMENINŢĂRI 
 Lipsa unui consilier juridic în Statul de funcții. 

 Personal angajat insuficient pentru volumul de 

lucru. 

 Lipsa de informare publică prin intermediul 

canalelor de comunicare: site-ul oficial 

nefuncțional 

 Lipsa unui compartiment dedicat realizării 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 

 Interesul tot mai scăzut al cetăţeanului pentru 

cultură. 

 Schimbările frecvente ale legislaţiei. 

 Concurenţa celorlalte organizaţii de profil.  

. 
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3.  evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia; 

Un factor important în transparenţa imaginii TRADEM în zona publică îl reprezintă un tip 

de promovare eficientă prin: Contracte de parteneriat media, barter, cu reviste şi publicaţii locale,  

precum şi reviste naţionale culturale. Panouri publicitare pentru evenimente pe poliplan-color, 

postate la intrare. Oferirea de premii „Invitaţii” la evenimente participanţilor la diverse concursuri 

culturale organizate de stakeholderii implicaţi în activităţi culturale. Alcătuirea unei liste de „E-mail 

Contact” – utilizată la comunicarea cu publicul şi prin intermediul mesajelor de informare despre 

activitatea curentă a TRADEM. 

Promovarea concursurilor şi festivalurilor cu o anumită identitate locală şi prestigiu 

interpretative, care să atragă după sine un real spirit competitiv şi de performanţă şi care să constituie 

“mărci” ale identităţii culturale craiovene. Îndeplinirea sarcinilor necesare dezvoltării turismului 

cultural ca spaţiu de interferenţă a domeniilor cultural şi economic, social şi educaţional. Realizarea 

unor anchete sociale pe bază de chestionar (studii de socio-psihologia socială) din care să rezulte 

cauzele evoluţiei/involuţiei fenomenului artistic la nivel cultural, cu posibilitatea extinderii 

concluziilor la scară regională sau naţională. 

În perspectiva dezvoltării artelor  pe care le practicăm se simte nevoia unei noi abordări cu 

privire la conceptul managerial artistic şi organizatoric instituţional, corespunzătoare contextului  

contemporan în care existăm, lărgind orizontul de aşteptare al comunităţii pe care o servim. Astfel, 

în vederea îmbunătăţirii imaginii instituţiei în spaţiul public, se impune orientarea activităţilor de 

promovare pe următoarele direcţii: 

- Cercetare şi evaluare a imaginii 

- Relaţiile cu mass-media şi monitorizare/evaluare 

- Comunicare permanentă 

- Redactare materiale diverse 

- Gestionare evenimente 

- Gestionarea relaţiilor cu comunitatea, cu furnizorii, acţionarii etc. 

- Consultanţă pentru problemele publice şi lobby 

- Comunicarea internă 

- Evaluarea activităţilor de promovare. 

Dintre parteneriatele media care au promovat evenimentele TRADEM în 2017 enumerăm: 

- Presă scrisă şi online: „Gazeta de Sud”, „Jurnalul Olteniei”, „Cuvântul Libertăţii”, „Stare 

de Fapt”, „Lupa”, „Craiova Forum”, „Craiova Cetatea Băniei”, „Micapi”, etc. 

- Posturi de televiziune: „TVR Craiova”, „Oltenia 3TV”, „GTV”, „ESTV”, „Tele U 

Craiova”, etc. 
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- Posturi radio: „Kiss FM”, „Radio Oltenia Craiova”, „Radio Sud”, „Radio Horion” etc. 

4. propuneri pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte 

surse de informare): 

Indicatorii privind evoluţia criteriilor de performanţă ale managementului instituţiei până la 

preluarea mandatului au fost ignorați. Deficitul de imagine și nivelul scăzut al informării publicului 

a fost generat de proiecte culturale orientate către un segment de activitate destinat mai mult 

întâlnirilor ocazionale lipsite de valoare culturală semnificativă, excepție făcând proiecte cu 

notorietate aflate la ediții înaintate. 

Pentru creşterea eficacităţii activităţii TRADEM printr-o politică de marketing ce ţine cont de 

caracteristicile instituției este necesară cunoaşterea categoriilor de beneficiari. 

Având în vedere caracterul proiectelor culturale propuse şi structura specială a instituţiei ţinta 

activităţilor educaţionale şi culturale o va reprezenta în special publicul tânăr, grupat astfel:  

1. Categoria Copii (subgrupa A. - vârste cuprinse între 4-12 ani, subgrupa B. - vârste cuprinse 

între 10-13 ani). 

2. Categoria Adolescenţi: între 14-18 ani  

3. Categoria Tineri: între 19-30 ani. 

4. Categoria Adulţi: toate grupurile sociale de persoane peste 30 ani, părinţi, cadre didactice din 

învăţământ. 

5. Categoria Specială: persoane încadrate în grupuri vulnerabile, situaţii de risc, dezabilităţi (ce 

reprezintă 2,93% din populaţia României). 

Un prim pas în sensul cunoașterii beneficiarilor și a gradului de consum cultural inspirat din 

Strategia Cutural Europeană, Rapotul Ministrului din 2014 privind barometrul de consum cultural 

prin analiza Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală și accesul populației la 

fenomenul cultural, am implementat în anul 2017 proiectul de cercetare socială intitulat sugestiv 

„Where is?” privind identificare preferințelor și a orizontului de așteptare al populației în ceea ce 

privește agenda culturală a TRADEM și nivelul de informare al publicului despre existența 

TRADEM.  

5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei pe termen scurt/mediu: 

Raportarea la condiţiile sociale existente, când nevoia de dezvoltare culturală prin resursa 

umană este tot mai acută având în vedere dezvoltarea galopantă a atracţiilor tehnice computerizate 

şi ispitele acestora în rândul consumatorilor culturali, se impune o viziune specifică asupra 

dezvoltării şi formării personalităţii, prin crearea unui profil specific al caracterului beneficiarului 

actual.  
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TRADEM se bucură de un edificiu cu o poziţie privilegiată în oraş, graţie efortului 

Consiliului Local Craiova. Astfel, instituţia îşi simplifică instrumentele de promovare în rândul 

beneficiarilor locali şi oferă un avantaj concurenţial, prin poziţia sa centrală, spre consumatorii 

culturali atât din judeţ cât şi pentru cei din ţară. Se va avea în vedere multiplicarea categoriilor de 

public, prin programe și activităţi de educaţie culturală, destinate cetăţenilor grupaţi pe categoriile 

de vârstă menţionate mai sus, cu un accent deosebit pe categoria 5.  

Pe termen scurt  se vizează, prin complexitatea şi diversitatea tipurilor de eveniment sau 

divertisment cultural, atragerea în special a copiilor prin dezvoltarea actuală a unor mijloace de 

epresie artistică specifice societăţii contemporane.  

Pe termen mediu, publicul adolescent şi cel tânăr va fi cooptat în proiectele TRADEM axate pe 

ateliere de creaţie şi iniţiere pentru tineri în artele vocaționale interpretative, dans, muzică, pictură, 

dar şi ale filmului, artei fotografice, pictură 3D.  

6. profilul beneficiarului actual. 

În ceeea ce priveşte profilul beneficiarului actual al TRADEM acesta poate fi conturat ca 

fiind predominant din Craiova, segmentat în categorii ce au în vedere caracterul proiectelor 

culturale, precum şi amplasarea specială a instituţiei. 

- comunitatea locală şi judeţeană (artişti independenţi; oameni de cultură şi de artă; copii şi 

adolescenţi din instituţiile de învăţământ judeţene; cadre didactice; critici de specialitate; 

documentarişti; publicul larg). 

Este din ce în ce mai evidentă o modificare a comportamentului consumatorului în funcţie de nivelul 

de educaţie, venitul individului, vârsta, poziţionarea geografică, timpul liber şi apartenenţa sa la 

activităţi cultural-creative. 

B) Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia: 

1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel naţional şi la 

strategia culturală a autorităţii; 

Obiectivele culturale urmărite în anul 2017 prin managementul cultural propus au acoperit 

în mare parte nevoile publicului de a participa la acțiuni cuturale unde divertismentul artistic acoperă 

o plajă largă de evenimente orientate pe: petrecerea timpului în aer liber cu seri de dans, proiecții de 

film, artiști invitați să susțină momente muzicale și celor conexe artelor interpretative, spectacole 

de divertisment dar și ateliere de creație pentru tineri pe domenii vocaționale, dezvoltarea educației 

prin metode alternative, produse culturale dedicate publicului mic cu lecturi și piese de teatru 

radiofonic, cursuri de pictură, dans, alelier de creații artizanale, festivaluri concurs de interpretare 

muzicală, concursuri de grafică digitală, etc. Publicul matur s-a bucurat de festivaluri concurs de 

poezie, expoziții de pictură, sculptură, Simpozionul de Scuptură în piatră Drumuri Brâncușiene 
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ediția a V-a, întâlniri ale organizațiilor de seniori pe probleme de organizarea timpului liber, ședințe 

culturale care vizează cunoașterea și dezvoltarea personală s.a. 

Într-o prezentare cronologică a agendei culturale cu o descriere pe scurt a activităților 

evoluția culturala a TRADEM arată astfel: 

16 Ianuarie -  Conferinţa „Eminescu în Oltenia” – invitat Tudor Nedelcea, care, cu ocazia Zilei 

Culturii Naţionale, sub genericul „Eminescu în Oltenia”, a evocat, în prima parte a manifestării, 

figura lui Mihai Eminescu, precum şi prezenţa poetului naţional la Craiova. În partea a doua, 

invitatul a depănat amintiri despre Craiova de altădată, aşa cum a cunoscut-o. Tudor Nedelcea a 

publicat peste 600 de studii şi articole, în ţară şi în străinătate, 40 de volume de autor şi a semnat 

prefaţa sau studiile introductive a peste 60 de cărţi. A fost distins cu Premiul Naţional „Marin 

Sorescu” al Academiei Române; Premiul de critică al revistei „Literatura şi arta”; Premiul „Mihai 

Eminescu” al Ligii Culturale; Premiul „Alexandru Rosetti” al Ministerului Culturii; Medalia „Mihai 

Eminescu” cu brevet a Preşedintelui Republicii Moldova; Crucea Patriarhală a Bisericii Ortodoxe 

Române. Este Cetăţean de Onoare al Craiovei. 

23 Ianuarie - Lansare carte  „Nu mă tem” – autor  Silviu Urdea, primul Strongman din lume care, 

în afară de sport, se ocupă cu scrisul. Silviu Urdea (n. 29 ianuarie 1992, Braşov) este sportiv de 

performanţă, a reprezentat Romania pe plan internaţional în competiţiile de Strongest Man, dar este 

şi prozator. A început să scrie la 20 de ani şi a publicat în 2014 romanul său de debut „Suflet 

pierdut”, la editura Herg Benet. În decembrie 2016 i-a apărut, la editura Libris Editorial, cea de-a 

doua carte, „Nu mă tem”, un thriller-psihologic pe care l-a lansat la Craiova.  După prezentarea 

volumului, autorul a dialogat cu publicul, a oferit autografe pe cartea sa şi a vorbit despre un alt 

proiect ambiţios la care va lucra: „Războiul Legendelor: Deceniul Sfânt”, un epic-fantasy de mari 

dimensiuni a cărei acţiune se petrece cu 65 de milioane de ani în urmă. 

23 Ianuarie - Conferinţa “Diplomaţia europeană şi idealul naţional al românilor la 1859” 

organizată cu ocazia  Zilei Micii Uniri susţinută de prof. univ. dr. habil. Sorin Liviu Damean, 

decanul Facultăţii de Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova. După expunerea sa, Sorin 

Liviu Damean a răspuns întrebărilor şi a dialogat cu cei interesaţi de contextul extern şi intern, dar 

şi de momentul istoric al Unirii Principatelor. 

3 Februarie - Club de poezie „Mansarda - Cenaclul Literar” este un proiect creat de Consiliul 

Judeţean al Elevilor Dolj cu scopul promovării tinerilor talentaţi în domeniul literaturii. Elevii au 

fost şi sunt în continuare încurajaţi să îşi exprime simţul artistic, împărtăşind păreri despre lucrările 

colegilor participanţi, cu scopul de a-şi îmbunătăţi modalităţile de lucru şi competenţele de 

comunicare. Lucrările cele mai apreciate, fie ele poezii sau proză, au fost postate pe pagina oficială 

a cenaclului literar Mansarda, pentru a fi apreciate şi de alţi consumatori de astfel de conţinut. Ca 
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rezultate finale de excepţie a activităţii acestui cenaclu, 2 dintre participanţi au publicat creaţiile 

proprii în 2 volume. Răspunsul participanţilor la activitatea acestui cenaclu a fost pozitiv, aceştia 

fiind nerăbdători să participe şi la ediţiile viitoare ale proiectului. De asemenea, au fost acordate 

diplome pentru participarea la proiect care s-au acordat pe baza de prezenţă, fiind necesare minim 

3 participări la întâlnirile lunare. 

14 Februarie  -  Concurs de scrisori de dragoste „Dragul meu… draga mea” organizat cu ocazia 

Zilei de Valentine’s Day, în cadrul căruia au fost premiate cele mai frumoase scrisori de dragoste 

ale unor autori/autoare din judeţul Dolj. Competiţia a fost  structurată pe două secţiuni – limba 

română şi limba engleză – pentru fiecare dintre acestea acordându-se premii la trei categorii: elevi, 

studenţi şi „fără vârstă”. 

19 - 20 Februarie – „Colocviile Brâncuşi”; plecând de la cuvintele lui Brâncuşi „La Craiova m-

am născut a doua oară” Casa de Cultură “Traian Demetrescu” din Craiova s-a implicat în 

manifestările „Colocviile Brâncuşi” organizate de Centrul de Cercetare, Documentare şi Promovare 

„Constantin Brâncuşi”. În  anul 2017, Casa de Cultură a organizat două activităţi reprezentative 

pentru perioada în care Brâncuşi a trăit în oraşul Craiova. 

Pe data de 19 februarie, membrii Cercului de Pictură „Junior Art” al Casei de Cultură „Traian 

Demetrescu” au vizitat Cabinetul Brâncuşi al Muzeului de Artă, sub îndrumarea doamnei Magda 

Buce-Răduţ, profesor de specialitate pentru activitatea cercului de pictură. Lucian Rogneanu, 

muzeograf le-a prezentat lucrările în expunere permanentă la muzeu explicându-le mesajul, 

frumuseţea şi valoarea fiecărei lucrări: Scaun colţar executat la Şcoala de Arte şi Meserii din 

Craiova, Vitelius, Cap de copil, Coapsa, Sărutul şi Domnişoara Pogani.  

Pe data de 20 februarie la Galeria Vollard a Casei de Cultură „Traian Demetrescu” a fost vernisată 

expoziţia documentară „Elevul Constantin Brâncuşi” cuprinzând documente originale, fotografii 

ale registrului matricol, imagini cu profesorul de sculptură, majoritatea lucrărilor fiind păstrate în 

Muzeul Şcolar din incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”. 

Expoziţia a fost urmată de o sesiune de comunicări cu tema „Constantin Brâncuşi la Craiova” 

susţinută de Magda Buce-Răduţ – critic de artă, prof.dr. Laurenţiu Puicin – director   Colegiul 

Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, prof. Emilian Popescu – sculptor, Marcel Voinea- 

sculptor, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici Craiova. În cadrul sesiunii de comunicări Laurenţiu 

Puicin a vorbit despre „Elevul Constantin Brâncuşi la Craiova”, Magda Buce-Răduţ a vorbit despre 

Constantin Brâncuşi „La Craiova m-am născut a doua oară”, Marcel Voinea a vorbit despre 

„Bustul lui Brâncuşi pe Aleea Personalităţilor Craiovene”, Emilian Popescu a vorbit despre 

sculpturile reprezentându-l pe Constantin Brâncuşi la Craiova. Au participat cadre didactice şi elevi 
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ai Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi”, membrii ai Cenaclului de Pictură 

„Constantin Brâncuşi” şi ai Cenaclului „Seniori Art”, artişti plastici, invitaţi, mass-media locală.  

24 Februarie  - Concurs de recitări din poezia lui Marin Sorescu, activitate organizată cu prilejul 

împlinirii a 81 de ani de la naşterea scriitorului Marin Sorescu. A fost vernisată expoziţia de grafică 

şi pictură „Arta şi opera soresciană”. Aceasta a cuprins lucrări ale elevilor Liceului de Arte „Marin 

Sorescu” din Craiova inspirate din opera scriitorului, vernisajul fiind urmat, de un concurs de recitări 

pentru elevi, sub genericul „Din creaţia poetului Marin Sorescu”. Competiţia a fost organizată în 

parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Dolj şi Asociaţia „Carmina Balcanica”. 

Invitaţi speciali ai evenimentului au fost alţi doi scriitori: George Sorescu, fratele lui Marin Sorescu, 

şi Tudor Nedelcea. 

25 Februarie - Festivalul „Dragobetele sărută fetele”; la manifestarea dedicată unuia dintre cele 

mai frumoase obiceiuri străvechi ale poporului român – „Dragobetele” au participat Ansamblul 

„Rozele Calafatului”, Ansamblul „Brâuleţul” Ghidici şi Grupul Vocal „Steluţe Dunărene”. 

Realizarea acestui festival-concurs răspunde nevoii de promovare a culturii şi tradiţiilor poporului 

român, de promovare a talentelor în acest domeniu, implică tânăra generaţie în păstrarea specificului 

folcloric românesc. 

1 Martie - Expoziţie de artă plastică Ana Curcă & Cornelia Mîndreci organizată cu ocazia Zilei 

Mărţişorului şi a intrării în noul anotimp, o dublă expoziţie de artă plastică. În cadrul acesteia, Ana 

Curcă a adus în faţa publicului lucrări de artă decorativă în tehnică mixtă (acuarelă, artă digitală, 

colaj), iar Cornelia Mîndreci a participat cu o expoziţie de icoane pe sticlă. 

Ana Curcă (n. 18 octombrie 1941) a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din 

Bucureşti şi a fost profesoară de arte plastice între anii 1963 şi 2000. A participat cu lucrări la 

Salonul Artiştilor Plastici Craioveni organizat de Muzeul de Artă Craiova, la expoziţii de grup şi la 

cele ale Aquarelle Groupe, deschise în Craiova şi în alte localităţi. De asemenea, a expus la Salonul 

de miniatură din Toronto (Canada). În prezent, are lucrări în colecţii particulare din ţară şi din 

străinătate. Cornelia Mîndreci este profesoară de limba română la Liceul „Matei Basarab” din 

Craiova şi autoarea mai multor volume de literatură, dar şi un artist plastic  pasionat de icoana pe 

sticlă şi temele religioase. 

1 Martie - Lansări de carte şi Seară „Mircea Eliade”; În prima parte a întâlnirii moderată de 

Valentin Ajder şi care s-a desfăşurat sub egida „Autoportrete şi poezie”, au fost lansate volumele 

Poetici ale sinelui. Faptul-de-a-fi-în-modul-cel-mai-propriu, de Alexandru Ovidiu Vintilă, Între 

poeţi, de Gheorghe Grigurcu, Numele Clarei, de Viorel Bucur şi Autoportrete în oglinzile cărţilor, 

de Vianu Mureşan. Au  prezentat: Petrişor Militaru, Maria Dinu, Cornel Mihai Ungureanu şi 

Valentin Ajder. În continuare, de la ora 18.00, a avut  loc o „Seară Mircea Eliade”, în cadrul căreia 
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au fost lansate şase volume consacrate cunoscutului scriitor şi istoric al religiilor: Reversul istoriei. 

Eseu despre opera lui Mircea Eliade – (ediţia a II-a), de Mihai Gheorghiu; Mircea Eliade şi misterul 

totalităţii, de Bogdan Silion; Mircea Eliade – Itinerare labirintice, prefaţă de Vasile Spiridon, de 

Mihaela Chiribău Albu; Mircea Eliade – La marginea labirintului – corespondenţe între opera 

ştiinţifică şi proza fantastică, de Dorin David; Transpunerea operei lui Mircea Eliade în alte limbaje 

ale artei şi Mircea Eliade – Hermeneutica spectacolului, ambele de Cristina Scarlat. Au prezentat: 

Vianu Mureşan şi Valentin Ajder. Moderatorul întâlnirii a fost Petrişor Militaru. 

3 Martie - Club de poezie „Mansarda” 

7 Martie - Lansare de carte „Noaptea părului liber” autor Maria Dinu, evenimentul a fost organizat 

în parteneriat cu Editura „Aius” şi revista „Mozaicul”. Volumul, câştigător al Concursului Naţional 

de Poezie „Constantin Nisipeanu” – ediţia a II-a (Craiova, 2016), este prefaţat de Isabel Vintilă şi a 

fost prezentat de Nicolae Marinescu, Luiza Mitu şi Silviu Gongonea.  

Maria Dinu (n. 1985) este absolventă a studiilor de licenţă şi masterat în cadrul Facultăţii de Litere 

din Craiova şi a studiilor doctorale la Facultatea de Litere din Bucureşti. A început să scrie poezie 

în 2010, iar în 2011 a debutat în e-revista culturală „Sisif”. A obţinut premii la diverse concursuri 

literare din ţară, printre care Marele Premiu la Concursul Naţional de Poezie „Traian Demetrescu” 

(Craiova, 2013) şi Premiul I la Concursul Internaţional de Creaţie „Veronica Micle” (2014). În 

prezent, este secretar de redacţie la revista culturală „Mozaicul”. 

11 Martie - Spectacolul „Mărţişoare muzicale pentru mame”; Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu”, în parteneriat cu Forumul de Prietenie Româno-Macedonean – Sucursala Băileşti,  a 

organizat la Aula Buia a Facultăţii de Agronomie din Craiova, Festivalul de muzică şi dans popular 

„Mărţişoare muzicale pentru mame”. Cu acest prilej, tinerii artişti au transmis tuturor mamelor, prin 

cântece şi joc, gânduri bune şi cele mai frumoase urări cu ocazia sosirii primăverii şi a Zilei de 8 

Martie. Spectacolul a fost susţinut de cei mai talentaţi interpreţi ai Ansamblului „Rozele 

Calafatului”, Ansamblului „Brâuleţul” Ghidici, Grupului Vocal „Steluţe Dunărene”, pregătiţi, cu un 

repertoriu variat, de către prof. Liviu Ploaie, prof. Marinela Carauleanu, Ion Crăiţoiu şi maestrul 

coregraf Ionel Garoafă. 

 17 Martie - Expoziţie de artă plastică „Salonul de primăvară” - expoziţia de pictură şi grafică a  

cuprins lucrări realizate de artiştii Cenaclului de Arte Vizuale „Seniori Art” din Craiova: Ioana 

Bârcă, Nicu Boltaşu, Ana Curcă, Lia Gaşpar, Emil Godeanu, Florin Grădinaru, Daniel Guţă, 

Mariana Mantegazza (totodată, curator), Cornelia Mîndreci, Petronela Milea, Benoni Mogoşeanu, 

Virginia Neacşu, Gabriela Rădulescu, Nela Sălcianu, Dan Scurtu, Claudia Strâmbeanu, Hanelore 

Stuparu şi Valentina Ţicudeanu. A prezentat: prof. Ovidiu Bărbulescu.  

3 Aprilie - Club de poezie „Mansarda” 

http://www.oltenasul.ro/martisoare-muzicale-pentru-mame/
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19 Aprilie - Expoziţie de artă plastică „Simfonia culorilor”, autor Gaşpar Maria 

Lia Maria Gaşpar a urmat cursurile Liceului de Transporturi C.F. Craiova. Concomitent, a frecventat 

Şcoala Populară de Artă Craiova, Secţia Pictură, clasa profesorilor Hagiescu şi Mitrică. Prima 

expoziţie personală a realizat-o după cinci ani de la absolvirea facultăţii, la Galeria de Artă 

„Cromatic” Craiova.  De-a lungul timpului, a deschis expoziţii personale la Casa Universitarilor, 

Cercul Militar, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi Galeria de Artă „Cromatic”. A participat la 

numeroase expoziţii de grup la Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, la Galeria de Artă 

„Cromatic”, la Casa de Cultură din Calafat, Casa de Cultură Vidin, Galeria de Artă „Theodor Aman” 

şi în holul Filarmonicii „Oltenia”. 

21 Aprilie - „Noaptea Şeherezadei” - lectură publică avându-i moderatori pe Florina Ungureanu şi 

Maria Dinu. Evenimentul a fost organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de 

Autor, sărbătorită în fiecare an pe 23 aprilie, sub auspiciile UNESCO, în scopul promovării lecturii. 

Participanţii au fost autori consacraţi, cu vizibilitate naţională şi internaţională, membri ai Uniunii 

Scriitorilor din România, dar şi tineri cu potenţial, laureaţi ai unor concursuri de creaţie literară sau 

colaboratori la reviste culturale de renume. Au venit în faţa publicului pentru a lectura pagini inedite 

din propria creaţie 40 de scriitori craioveni: Jean Băileşteanu, Cristian Liviu Burada, Ionel 

Ciupureanu, Nicolae Coande, Angi Melania Cristea, Maria Dinu, Mariana Dobrica, Horia Dulvac, 

Daniel Dumitru, Adela Efrim, Gela Enea, Mihai Firica, Silviu Gongonea, Gabriela Gheorghisor, 

Daniela Maria Ghiţă, Mihai Ghitulescu, Liviu Mircea Goga, Alexandru Ioan, Alexandru Ionascu, 

Ion Ion Ion, Dominique Iordache, Florin Logreşteanu, Ion Maria, Victor Martin, Daniela Micu, 

Petrisor Militaru, Eleanor Mircea, Emilian Mirea, Luiza Mitu, Ion Munteanu, Gabriel Nedelea, 

Viorel Pîrligras, George Popescu, Lorena Stuparu, Anca Şerban, Sorin Şontea, Florina Ungureanu, 

Cornel Mihai Ungureanu, Marilena Tiugan, Roxana Ştiubei şi Aurelian Zisu. 

29 Aprilie - Vernisajul expoziţiei „Calea sufletului” cuprinzând picturi ale Svetlanei Borisova. În 

deschidere, Magda Buce Răduţ a familiarizat publicul cu universul vizual ar pictoriţei, iar Petrişor 

Militaru a vorbit despre poemele ce completează opera plastică a Svetlanei Borisova. 

Svetlana Borisova a mai expus la Craiova în septembrie 2015, la Galeria „Vollard” a Casei de 

Cultură „Traian Demetrescu”. Artista este născută în Siberia de Nord şi trăieşte la Roma, iar acum 

„aduce în faţa publicului craiovean tablouri de un impresionism impetuos, debordând de vitalitate, 

cu lumină şi culori specifice spaţiului rusesc”. 

2 Mai - Expoziţia de pictură „Acorduri cromatice”  a artistului  plastic Gheorghe Dumitrescu, aflat 

la prima expoziţie personală 

3 Mai - Club de poezie „Mansarda” 
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15 Mai - Expoziţia „La Început de Drum……”;  Ruxandra Băluţă  elevă în clasa a VIII-a la Liceul 

de Arte „Marin Sorescu” din Craiova. Urmează cursurile acestei şcoli din clasa a V-a. Este un copil 

pentru care desenul înseamnă foarte mult. In perioada grădiniţei şi a ciclului primar a urmat cursuri 

de pictură la Palatul Copiilor Craiova. Din clasa a V-a, în urma susţinerii probei practice, a devenit 

elevă a Liceului de Arte.  

20 - 21 Mai - Zilele „Mihai Viteazul”;  în cadrul acestui proiect a fost pregătit un program special 

prin intermediul căruia am  încercat să-i antrenăm pe participanţi într-o atmosferă cu totul inedită, 

inspirată din obiceiurile medievale. 

Festivalul a durat două zile, timp în care piaţa s-a transformat într-o tabără de creație. Ateliere de 

confecţionat diferite obiecte, începând cu vase de lut, echipamente de luptă sau chiar mici bijuterii. 

Vizitatorii au putut vedea pe viu tehnica meşteşugului şi au putut afla informaţii despre 

condițiile de trai din timpul domnitorului Mihai Viteazul. 

Festivalul a fost deschis cu o ceremonie militară la statuia domnitorului, la care au fost depuse 

coroane de flori. Pentru că Mihai Viteazul a fost şi Ban al Craiovei, în incinta Casei Băniei a fost 

prezentat un discurs al domnitorului urmată de o paradă a costumelor medievale care a pornit de la 

Casa Băniei, a mers spre Colegiul Naţional „Carol I” şi s-a oprit în Piaţa „Mihai Viteazul”. 

  Au fost prezenţi foarte mulţi invitaţi din ţară: meşteşugari, artişti şi interpreţi. De exemplu, 

atelierele de confecţionat zale şi echipamente de luptă din piele au fost prezentate de „Compania 

Ursului Brun”, cele de artizanat medieval de Asociaţia „Ordinul Cavalerilor din Mediaş”. 

Coregrafiile şi atelierul de dans medieval au fost pregătite de „Grupul Nosa Bistriţa”. Costinela 

Iacob a confecţionat bijuterii medievale reinterpretate. 

Fiecare zi de festival a fost marcată printr-un spectacol aparte. Prima seară, cea de sâmbătă, a fost 

dedicată filmului. Pe un ecran imens care a fost instalat  în piaţă a rulat filmului istoric „Mihai 

Viteazul”, regizat în 1970 de Sergiu Nicolaescu, cu o distribuţie de aur, Amza Pellea, Florin Piersic, 

Ilarion Ciobanu, Alexandru Repan, Ion Besoiu, Mircea Albulescu, Olga Tudorache, Colea Răutu şi 

alţi mai actori.  

Duminică, elevii de la Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova au interpretat o scenetă 

istorică, care a fost inspirată din viaţa marelui domnitor. Filarmonica Oltenia a susţinut un concert, 

tot în aer liber urmat de  rapsodul popular Ion Creţeanu care a susţinut un spectacol folcloric, apoi 

grupul de muzică veche „Prinţese cu flaute” al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan” a 

încântat publicul. Cu muzică medievală au delectat audienţa şi grupurile „Huniadi Cantores” şi 

„Cimpoierii de Transilvania”. Festivalul a fost încheiat cu un spectacol pirotehnic Hypnotic Beats 

Pyramid, oferit de trupa „Sirius Bistriţa”. 

Programul complet: 
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Sâmbătă, 20 mai 2017 

10:00 – Ceremonie militară şi depunere de coroane de flori la Monumentul domnitorului Mihai 

Viteazul - Piaţa „Mihai Viteazul” 

11:00 – Casa Băniei – Discursul lui Mihai Voievod – interpretează actorul Constantin Cicort, urmat 

de parada medievală pe traseul Casa Băniei – Colegiul Carol I – Piaţa „Mihai Viteazul“ 

12:00  – Amplasare corturi - Piaţa „Mihai Viteazul” 

12:00 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

12:00 – Ateliere de manufactură ataşate unei tabere militare (atelier confecţionare zale, atelier 

întreţinere şi reparaţii echipament, atelier pielărie) - Compania Ursului Brun 

12:00 – Ateliere Artizanat Medieval  ( Asociaţia „Ordinul Cavalerilor de Mediaş” , Asociaţia 

„Archery” Craiova) 

12:00 – Puncte civile cu prezentări interactive: atelier olărit, atelier interactiv copist mănăstire, 

atelier interactiv pictat/decorat - Compania Ursului Brun 

12:00 – Atelier de bijuterii medievale reinterpretale - Costinela Iocob 

12:30 – Atelier de ţesut (Colegiul Tehnic de Artă şi Meserii „Constantin Brâncuşi“ şi Cenaclul 

„Seniori Art”) 

12:30 – Moment cavaleresc cu prezentarea armelor din dotare şi exemplificarea mânuirii lor 

(reconstituirea unor tehnici de luptă din Evul Mediu): 

· Asociaţia „Ordinul Cavalerilor de Mediaş” 

· Arcaşii lui Mihai (Asociaţia „Archery” Craiova) 

· Compania Ursului Brun 

14:30 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

15:00 – Spectacol dansuri şi lupte medievale (Asociaţia „Ordinul Cavalerilor de Mediaş”) 

16:00 – Demonstraţie Arcaşii lui Mihai (Asociaţia „Archery” Craiova) 

16:30  – Ateliere de jonglerii cu poiuri (Trupa SiriuS Bistriţa) 

17:00 – Concurs interactiv de tir cu arcul - Asociaţia „Archery” Craiova 

18:00 - Proiecţia filmului istoric „Mihai Viteazul” (1970) în regia lui Sergiu Nicolaescu 

Distribuţie: Florin Piersic, Amza Pellea, Ilarion Ciobanu, Alexandru Repan, Ioana Bulca, Ion 

Besoiu, Irina Gardescu, Mircea Albulescu, Olga Tudorache, Colea Răutu, Emanoil Petruţ etc. 

18:30 –  Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

19:00 – Spectacol demonstrati - Amplasamentul formaţiilor de infanterie (Segment de luptă de pe 

Neajlov) 

· Asociaţia „Ordinul Cavalerilor de Mediaş” 

· Asociaţia Archery Craiova 
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· Compania Ursului Brun 

20:00–Ateliere de jonglerii cu poiuri (Trupa SiriuS Bistriţa) 

22.00 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

Duminică, 21 mai 2017 

11:00 – Puncte civile cu prezentări interactive : atelier olărit,  atelier interactiv copist mănăstire, 

atelier interactiv pictat/decorat - Compania Ursului Brun 

11:00 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

11:00 –  Ateliere de manufactură ataşate unei tabere militare  (atelier confecţionare zale, atelier 

întreţinere şi reparaţii echipament,  atelier pielărie) - Compania Ursului Brun 

11:00 – Atelier de bijuterii medievale reinterpretale – Costinela Iocob 

12:30 – Moment cavaleresc cu prezentarea armelor din dotare şi exemplificarea mânuirii lor 

(reconstituirea unor tehnici de luptă din evul mediu): 

· Asociaţia “Ordinul Cavalerilor de Mediaş” 

· Arcaşii lui Mihai – Asociaţia “Archery” Craiova 

· Compania Ursului Brun 

13:00 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

13:30 – Atelier creativ Mihai Viteazul, Scenetă istorică – Liceul de Arte „Marin Sorescu“ 

14:00 –  Spectacol dansuri medievale şi lupte (Asociaţia „Ordinul Cavalerilor de Mediaş”) 

15:00 –  Ateliere de jonglerii cu poiuri:  Trupa SiriuS Bistriţa 

16:00 – Demonstraţie Arcaşii lui Mihai (Asociaţia „Archery” Craiova) 

17:00 – Coregrafii şi atelier de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

17:00 – Concurs interactiv de tir cu arcul (Asociaţia „Archery” Craiova) 

18:00 – Concurs de costume medievale: carnaval şi paradă 

18: 00 - Spectacol demonstrativ – Amplasamentul formaţiilor de infanterie (Segment de luptă de pe 

Neajlov) 

· Asociaţia “Ordinul Cavalerilor de Mediaş” 

· Asociaţia “Archery” Craiova 

· Compania Ursului Brun 

18:30 –  Ateliere de jonglerii cu poiuri: Trupa SiriuS Bistriţa 

19:00 – Concert al Filarmonicii Oltenia din Craiova 

19:40 – Grupul de Muzică Veche „Prinţese cu Flaute" al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan 

Velovan" 

20:00 – Folclor autentic cu rapsodul popular Ion Creţeanu 

20:30 – Coregrafii de dans medieval: Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa 
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20:45 –  Muzică medievală – Concert susţinut de Huniadi Cantores 

21:35 – Coregrafii de dans medieval (Domniţa Alia şi Grupul Nosa Bistriţa) 

21:50 – Muzică medievală şi tradiţională  – concert susţinut de Cimpoierii de Transilvania 

22:40 – Spectacol pirotehnic Hypnotic Beats Pyramid -  Trupa SiriuS Bistriţa 

29 Mai-14 Iunie – Activităţi dedicate Zilelor Municipiului Craiova; în cadrul Zilelor Municipiului 

Craiova Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a participat cu un atelier de creaţie bijuterii şi cu un 

spectacol de dans în fiecare din cartierele craiovene, dar şi în Parcul „Nicolae Romanescu”- Teatrul 

de Vară  

1 Iunie – Expoziţia Internaţională de Artă  „Culorile lumii"; aceasta a cuprins lucrări premiate la 

Concursurile Internaţionale „Basmele Reginei Maria” – ediţia a XII-a, „Interferenţe culturale în 

context european” – ediţia a XI-a şi la Concursul Naţional „Eseuri plastice – mail-art”, ediţia a 

XI-a,  fiind organizate de profesorii Ioana Fluieraşu şi Valentin Boboc, de la Palatul Copiilor 

Craiova. Expoziţia reuneşte lucrări distinse cu premiul I la secţiunea artă plastică a amintitelor 

competiţii şi poate fi vizitată zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00-16.00. 

19 Iunie – Expoziţie de artă plastică „Salonul de Vară” care a cuprins lucrări realizate de artiştii 

Cenaclului de Arte Vizuale „Seniori Art” din Craiova.  

Şi-au prezintat lucrările Nicu Boltaşu,  Florin Grădinaru, Daniel Guţă, Mariana Montegaza 

(totodată, curator), Petronela Milea, Gabriela Rădulescu, Nela Sălcianu, Claudia Strâmbeanu, 

Valentina Ţicudeanu şi alţii. Cenaclul a fost fondat în anul 2013, în prezent numărând 26 de 

membrii, preşedintele cenaclului fiind Mariana Montegaza.  

20 Iunie – Expoziţie lucrări premiate la concursul „Tehnofest” -  expoziţie realizată cu lucrările 

premiate în cadrul concursului  Tehnofest. Concursul Regional Tehnofest  aflat la a IV-a ediţie a 

fost organizat de Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova cu sprijinul Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Dolj. Concursul s-a adresat elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal 

respectiv invăţătorilor şi profesorilor care predau educaţie tehnologică şi TIC, dar nu numai şi s-a 

bucurat de succes prin secţiunile pe care le-a cuprins: 

Secţiunea I - „Turist în localitatea mea”- prezentări ppt 

Secţiunea II - „Caleidoscop local ”- fotografii digitale realizate de elevi; 

Secţiunea III - „Copilăria - inima tuturor vârstelor ”- desene realizate cu ajutorul aplicaţiilor 

specifice pe calculator; 

Secţiunea IV – „Fantezii în versuri şi proză”– creaţii literare;  

Secţiunea V – „Magia culorilor”- desen/grafică /pictură; 

La concurs au participat 250 de lucrări ale elevilor de la clasa pregătitoare până la clasa a 

XII-a. Lucrările înscrise în concurs au provenit din toate regiunile ţării, din judeţele Dolj, Olt, Ilfov, 
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Prahova, Buzău, Bacău, Timiş, Suceava, Bârlad, Vaslui, Vâlcea, Galaţi, Teleorman, Mureş şi 

Municipiul Bucureşti. 

Proiectul îşi propune să evidenţieze importanţa utilizării TIC în activităţi de învăţare, cunoaştere, 

realizare de produse finite, de petrecere a timpului liber, să dezvolte latura socială a personalităţii şi 

simţul estetic la copii; să stimuleze potenţialului creativ al acestora prin intermediul literaturii/artelor 

plastice/educaţiei tehnologice. 

04 Iulie – Expoziţia deţinuţilor de la Penitenciarul Craiova „Sub acelaşi cer” au fost expuse lucrări 

grafice realizate de persoanele private de libertate în cadrul atelierelor ocupaţionale. Scopul 

expoziţiei a constat în sensibilizarea comunităţii locale cu privire la problematica reintegrării sociale 

a persoanelor private de libertate. Activităţile artistice le oferă acestora oportunitatea de a explora 

si exprima, prin intermediul materialelor specifice creaţiei artistice, dificultăţile în legătură cu 

diversele trăiri resimţite în penitenciar. O parte din lucrări au fost realizate de persoane care şi-au 

descoperit abilităţile în perioada petrecută după gratii şi care, prin intermediul activităţilor practice, 

ajung să-şi influenţeze sănătatea fizică şi mentală. Activitatea face parte din Campania de informare 

şi sensibilizare a comunităţii cu privire la problematica reintegrării sociale a deţinuţilor.  

21 Iulie – Urban Movie – „Chuck Norris vs. Communism 2015” – proiectie film outdoor - proiectul 

s-a născut din dorinţa de a oferi craiovenilor o experienţă specială prin vizionarea unor producţii 

cinematografice de lungmetraj în aer liber, creând un nou prilej de socializare. Este vizată întreaga 

comunitate locală să participe gratuit la acest eveniment, care se doreşte să aibă un caracter 

permanent, în funcţie de preferinţele publicului.  

22 Iulie – Urban Movie- “Amintiri din Epoca de Aur 2009” – proiecţie film outdoor, proiectul îşi 

propune să aducă cinematografia mai aproape de oameni, făcând-o accesibilă pentru publicul larg, 

dornic să vizioneze filme de calitate, multe dintre ele distinse cu premii la festivalurile internaţionale 

de film. 

Proiectul are şi o latură educativă, propunând o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber, 

dedicată atât tinerilor, cât şi celorlalte categorii de vârstă.  

30 Iulie – „Photo Laundry” – organizat în colaborare cu Asociaţia Tineretul ONU cu prilejul Zilei 

Internaţionale a Prieteniei. Aflat la cea de-a treia ediţie în oraşul Craiova, „Photo Laundry” este un 

proiect internaţional de fotografie, organizat pentru prima dată în Saint-Petersburg, în anul 2010. 

Acest eveniment a fost purtat în 40 de oraşe din şapte ţări diferite şi a înregistrat peste 90 000 de 

participanţi. Persoanele pasionate de fotografie au avut posibilitatea de a participa la acest eveniment 

expunându-şi lucrările în galeria ce va fi improvizată pe o sfoară ca într-o uscătorie de rufe. 

Fotografiile pot fi de orice dimensiune, oricât de multe sau puţine. În schimbul pozelor aduse au 

putut fi alese oricare altele în schimb. 
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01-31 August – Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene”; pentru al cincilea 

an consecutiv, pe parcursul întregii luni august, Craiova a devenit polul artei de for public din 

România, odată cu Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene”. Timp de o lună, 

opt artişti au realizat câte o creaţie sculpturală, inspirată din opera poetului Alexandru Macedonski. 

Cele 8 monumente de for public vor fi amplasate în diferite puncte ale municipiului Craiova pentru 

a putea fi admirate de cetățenii și vizitatorii orașului. 

Ediţia de anul acesta  a fost catalogată drept cea mai promiţătoare având în vedere că iniţial 

s-au înscris 75 de participanţi din 26 de ţări (Argentina, Armenia, Belarus, Belgia, Bulgaria, 

Danemarca, Egipt, Franţa, Georgia, Germania, Iran, Italia, Japonia, Kosovo, Letonia, Macedonia, 

Malaezia, Marea Britanie, Muntenegru, Noua Zeelandă, Republica Moldova, România, Rusia, 

Serbia, Spania şi Ucraina). În urma unui concurs de proiecte sculpturale au fost selectate 8 proiecte 

de un juriu de specialitate, format din - Mircea Diaconescu (arhitect) Primăria Craiova; Emilian 

Ştefârţă (arhitect) – Manager  Muzeul de Artă Craiova; Lucian Rogneanu (muzeograf, artist plastic) 

Muzeul de Artă Craiova; Marcel  Berendei (arhitect, consilier), Direcţia  Judeţeană Pentru Cultură 

Culte şi Patrimoniu Cultural Dolj; Lucian Dindirică - (manager) Biblioteca Judeţeană „Alexandru 

şi Aristia Aman”; Pavel Popescu (Uniunea Arhitecţilor din România – Filiala  Euroregională Sud-

Vest Oltenia); Marcel Voinea – (sculptor, preşedinte) Uniunea Artiştilor Plastici Craiova.   

Ediţia din acest an şi-a propus, pe lângă celebrarea operei lui Alexandru Macedonski, să 

pună în lumină şi amprenta remarcabilă a lui Constantin Brâncuşi asupra oraşului nostru, prin 

organizarea unui traseu cultural şi a unei întâlniri între participanţi, artişti locali şi critici de 

specialitate la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”. 

A V-a ediţie a Simpozionului Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene” şi-a propus 

să sporească gradul de vizibilitate culturală, regională şi naţională, contribuind la îmbogăţirea 

patrimoniului cu opere de artă valoroase. Această manifestare culturală reprezintă un prilej 

important de întâlnire între artişti aparţinând unor spaţii culturale diverse şi publicul craiovean. 

Creaţiile celor 8 sculptori au un impact cultural sporit şi devin o punte de legătură între culturi 

diferite, prin utilizarea unui limbaj comun, universal – sculptura. 

12 August – Participare la sezonul estival organizat de Primăria Municipiului Craiova - Sound of 

Film „ Filantropica” regia: Nae Carmfil - proiecţie film la Teatrul de Vară 

13 August – Participare la sezonul estival organizat de Primăria Municipiului Craiova - Sound of 

Film „Comoara”, regia: Cornelu Porumboiu - proiecţie film la Teatrul de Vară 

19 August – „Gala Freaks – 10 ani de succes” - spectacol de muzică şi dans, organizat în colaborare 

cu Asociaţia Dance Beat. Evenimentul a celebrat 10 ani de existenţă a trupei. Publicul a avut parte 

de multe surprize şi de invitaţi speciali: Reyna Vox, Delia Popescu Theea Sarah.   
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20 august – „Tango argentinian” organizat în colaborare cu Asociaţia pentru Cultură şi Tango şi 

Clubul Viva Dance. Acest eveniment şi-a propus să aducă în faţa publicului un traseu iniţiatic al 

protagonistului, în care dansatorul trece prin diferite nivele de performanţă, de la primii paşi pe 

ringul de dans, la dansator profesionist. Pe parcursul acestui drum, el va trece prin diferite stiluri 

latino (salsa, bachata, kizomba), tocmai pentru a arăta complexitatea tangoului care împrumută 

elemente din toate celelalte dansuri, sporind astfel libertatea de mişcare şi de exprimare a 

dansatorului. 

21 August – Spectacolul interactiv pentru copii: „Ora de magie”; acesta a făcut parte din agenda 

de evenimente outdoor organizate de instituţia noastră în perioada estivală. „Ora de magie”  a fost 

realizat ca un spectacol interactiv destinat publicului mic din Craiova dornic să experimenteze arta 

magiei. Iluzionismul, pantomima, dansul şi muzica au transformat evenimentul într-o oră de magie. 

Programul a fost susţinut de către un actor specializat în prezentarea spectacolelor de iluzionism. 

Proiectul a avut şi o latură recreativă, reprezentând o alternativă  de petrecere a timpului liber atât 

pentru tineri cât şi pentru celelalte categorii de vârstă. 

01 Septembrie – Expoziţie de artă plastică „Salonul de toamnă”; pe simezele Galeriei “Vollard” 

au fost expuse lucrările atiştilor plastici craioveni Daniel Guţă (curator), Nicu Boltaşu, Mircea 

Gavrilescu, Dan Scurtu, Nela Marinela Sălcianu, Virginia Neacşu, Mariana Montegaza, Emil 

Godeanu, Benoni Mogoşeanu, Hanelore Stuparu, Nicolae Pârvulescu, Florin Grădinaru, Valentina 

Ţicudeanu, Ana Curcă. La acest eveniment a participat şi violoncelistul Mircea SUCHICI, care a 

susţine un recital. 

06 Octombrie – Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) a fost primul eveniment cultural nocturn din 

România după Noaptea Muzeelor şi primul eveniment din ţară care a atras atenţia marelui public 

asupra artelor contemporane şi tinerilor artişti, reunind, printr-un program complex şi dinamic, toate 

tipurile de manifestări artistice – pictură, desen, sculptură, grafică sau new media, fotografie, video, 

performance, muzică, dans, teatru, design etc. La Craiova, Noaptea Albă a Galeriilor a fost marcată 

şi de Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, care, în intervalul 19.00-3.00, a fost deschisă celor care 

au  dorit să viziteze cele trei expoziţii organizate de instituţie. „Noaptea Albă a Galeriilor” este un 

eveniment anual, care se desfăşoară la nivel naţional, destinat publicului larg, care are posibilitatea 

de a vizita gratuit galeriile de artă din întreaga ţară. Publicul craiovean a avut prilejul să viziteze 

expoziţiile amenajate în galeriile Vollard şi Medievală ale Casei de Cultură. Au fost expuse opere 

ale peste douăzeci de artişti plastici craioveni, lucrate în tehnici diverse: pictură în ulei şi acuarelă, 

colaje textile, gravură, ceramică, sculptură etc. Pe holul Casei de Cultură a fost amenajată şi o 

expoziţie de pictură a tinerilor artişti, membri ai Cercului de pictură Juniori Art, organizat de către 

instituţia noastră, popularizând astfel şi alte genuri de activităţi.  
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06 Octombrie – Proiectul „Da, da, dans !” şi-a propus să aducă în faţa publicului larg o 

manifestaţie interactivă în care, sub îndrumarea unor instructori coregrafi, craiovenii au fost iniţiaţi 

în tainele dansului latino, învăţând paşii de bază ai dansurilor salsa şi bachata. Evenimentul a cuprins 

pe lângă lecţia deschisă destinată publicului larg şi reprezentaţii profesioniste de salsa şi bachata 

susţinute de instructorii coregrafi, realizarea unei rueda de casino (un tip particular de salsa, în care 

participanţii dansează în cerc, executând mişcările care le sunt strigate de pe margine de un 

coordonator) cu participarea directă a publicului. De asemenea a fost organizat şi un moment de 

dans de tip „Jack & Jill”, în care participanţii au format perechi la întâmplare şi dansează liber, fără 

a fi constrânşi de reguli sau forme de dans specifice. 

9 octombrie – 17 noiembrie – „Caută Povestea” este un proiect care şi-a propus descoperirea a 

trei texte literare, creaţii originale din dramaturgia naţională şi universală care să aparţină unui autor 

român, unui autor contemporan şi o creaţie din folclorul românesc. În acest sens s-au reunit 3 

specialişti din domeniile Psihologie, Sociologie şi Litere, timp de 4 zile, câte 3 ore/zi, în cadrul unor 

sesiuni de dezbateri, în urma cărora, prin lucrări ştiinţifice bine documentate au stabilit care sunt 

cele trei texte elocvente urmărind următoarele teme: Greşeala, Curajul şi Munca în echipă. Aceste 

lucrări ştiinţifice au reprezentat şi un suport academic sub formă de articole de specialitate punând 

în lumină mijloacele prin care poveştile pot influenţa dezvoltarea personală a copilului având ca 

dominante temele mai sus menţionate. Acest proiect a jucat un rol esenţial în strategia culturală 

actuală, folosind ca metodă de abordare a implementării proiectelor, studiul aplicat. „Caută 

Povestea” a subliniat  importanţa lecturii într-o societate digitalizată unde accesul la informaţie prin 

mass-media şi internet este din ce în ce mai prezent, deformând prin elemente fără valoare 

educaţională comportamentul copilului, alienând creativitatea acestuia.  

12 – 19 Octombrie – „Who is?”; proiectul „Who is?” a fost un concurs naţional on-line de concepte 

artistice, având drept scop obţinerea unor materiale promoţionale care să fie folosite în cadrul 

evenimentelor organizate pe viitor de Casa de Cultură Traian Demetrescu. Materialele grafice au 

fost realizate sub forma unui banner, respectiv a unui roll up, care să conţină logo-ul Casei de Cultură 

şi anumite cuvinte cheie: Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova, creativitate, educaţie, 

turism cultural. Opţional, materialele vor conţine şi următoarele cuvinte cheie: proiecte în aer liber, 

cultură, viaţă culturală, dans, muzică, pictură, teatru, atelier.  

Concursul a fost jurizat de un juriu alcătuit din trei membri specialişti (secretar literar,  specialist 

PR,  referent aşezământ cultural) şi a fost onorat cu premii. 

Pe baza conceptului artistic câştigător al premiului I, Casa de Cultură a realizat un banner şi un roll 

up, materiale care au fost şi vor fi folosite în cadrul proiectelor ulterioare. 
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20 Octombrie – Expoziţie Artă plastică Maria Oltei „Tandem în culori”; au expus artiştii plastici 

Giulia Gabriela Pîrvănescu şi Maria Antoneta Oltei. 

Giulia Gabriela Pîrvănescu – a fost la prima expoziţie personală cu lucrări realizate în diverse tehnici 

ale artelor plastice şi decorative (pictură în culori acrilice, desen în creion, colaj etc.) 

Maria Antoneta Oltei – a expus pictură realizată în culori de ulei pe pânză, în manieră realistă cu 

influenţe expresioniste, abordând o tematică diversă. 

21 Octombrie – Festivalul - Concurs de Interpretare Muzicală „Vreau să cânt”; din dorinţa de a 

oferi oraşului Craiova un eveniment artistic de calitate, dedicat în special publicului tânăr, care are 

nevoie să fie modelat şi să îi fie educat gustul pentru artă, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a 

organizat în perioada 21-21 octombrie 2017 cea de a XIII –a ediţie a Festivalului – concurs naţional 

de interpretare muzicală „Vreau să cânt”. Festivalul-concurs s-a desfăşurat în sala „Aula Buia” a 

Facultăţii de Agronomie Craiova. Structurat pe două secţiuni muzicale, muzică uşoară şi muzică 

populară şi fiecare având 4 categorii de vârstă (6- 9 ani, 10-13 ani, 14-17 ani şi peste 18 ani) acesta 

s-a adresat copiilor şi adolescenţilor din toată ţara. S-au  acordat premii în bani şi diplome pentru 

fiecare categorie muzicală şi de vârstă. Participanţii vor fi evaluaţi de către un juriu de specialitate. 

Este un proiect de amploare al Casei de Cultură „Traian Demetrescu” având adresabilitate la nivel 

naţional, anual înregistrându-se o prezenţă tot mai numeroasă în cadrul festivalului. 

30 Octombie - 3 Noiembrie – „Săptămâna TRADEM”; Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi-

a propus să dedice o săptămână de manifestări culturale şi artistice personalităţii scriitorului Traian 

Demetrescu, cu ajutorul cărora să reconfigureze în plan local, regional şi naţional figura unui 

remarcabil om de cultură, preocupat de promovarea şi racordarea literaturii române la modelele 

europene ale timpului său. Organizarea „Săptămânii TRADEM” constituie o contribuţie necesară 

la consolidarea brandului „Traian Demetrescu”, la nivel local, regional şi naţional, ca unul dintre 

reperele vieţii culturale craiovene. „Săptămâna TRADEM” este un proiect care focalizează atenţia 

comunităţii locale, dar şi pe cea a creatorilor sau a unor actanţi culturali din întreaga ţară, şi îşi 

propune, prin organizarea de manifestări novatoare, să atingă o cointeresare şi participare a 

publicului, căruia i se oferă posibilităţi de contact cu personalităţi din diverse domenii artistice. 

Valoarea adăugată a proiectului constă în organizarea de evenimente diverse prin care se va încerca 

racordarea publicului la tradiţia cultural-artistică a Craiovei prin aducerea în actualitate a unor repere 

valorice de altădată într-o manieră dinamică şi atractivă.  

06 Noiembrie – Expoziţie Nela Sălcianu si Lia Maria Gaşpar „Acorduri cromatice”; şi-au expus 

lucrările artiştii Nela Sălcianu şi Maria Gaşpar  

06 - 25 Noiembrie – Proiectul „Where is?”; Proiectul a urmărit determinarea preferinţelor culturale 

ale publicului craiovean, în vederea stabilirii strategiei culturale viitoare a Casei de Cultură, prin 



 

 
25 

identificarea nevoilor culturale ale publicului şi promovarea imaginii şi a proiectelor culturale ale 

Casei de Cultură. O sută de chestionare, conţinând opt întrebări, au fost distribuite de către zece 

voluntari din rândul studenţilor de la Facultatea de Litere, din cadrul Universităţii din Craiova, secţia 

engleză-germană, împreună cu flyere realizate pe baza conceptului grafic creat în cadrul proiectului 

Who is?. 

15 Noiembrie -10 Decembrie – Proiectul „When is?”; În cadrul proiectului au fost realizate: 

- 72 de fotografii ale sculpturilor realizate de către sculptorii participanţi în cele cinci ediţii ale 

Simpozionului Internaţional de Sculptură Drumuri Brâncuşiene 

- 70 de fotografii reprezentând operele plastice expuse în cadrul expoziţiei Noaptea Albă a 

Galeriilor şi autorii acestora. 

Fotografiile vor fi folosite într-un proiect viitor, în anul 2018, care va avea drept scop realizarea 

unui catalog dedicat celor cinci ediţii ale Simpozionului Internaţional de Sculptură Drumuri 

Brâncuşiene, respectiv a unui catalog dedicat ediţiei din 2017 a evenimentului Noaptea Albă a 

Galeriilor.  

20 - 24 Noiembrie – Săptămâna Educaţiei Permanente în România - Festivalul Naţional al 

Şanselor Tale; „Festivalul Şanselor Tale” este manifestarea, cu tradiţie în Europa, are loc în peste 

50 de ţări şi promovează conceptul de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. La nivel local, promotorii 

oficiali ai acestui Festival sunt: aşezăminte de cultură (case de cultură, universităţi populare, cămine 

culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie non-formală cu activităţi în 

domeniul educaţiei adulţilor. Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv 

activităţi diverse, menite să-i motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi 

de învăţare, conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării. 

„Festivalul Şanselor Tale” reprezintă o tradiţie în întreaga lume, fiind  un eveniment menit să 

îmbogăţească nivelul de cultură generală şi să le pună imaginaţia la încercare elevilor. Scopul 

festivalului este acela de a promova, recunoaşte oficial şi implementa conceptului european de 

„învăţare pe tot parcursul vieţii” (Lifelong Learning), prin încurajarea şi celebrarea învăţării la vârsta 

adultă. 

20 - 25 noiembrie  – „Co-LABORATOR”; Atelierul de Creaţie a fost condus de Catinca Drăgănescu 

şi Catrinel Bejenariu şi a avut la bază texte din creaţia lui William Shakespeare (Hamlet, Richard 

III, Iulius Cezar şi Cum vă place). Invitat special a fost domnul Emil Boroghină, directorul 

Festivalului Internaţional Shakespeare. Atelierul şi-a propus să deconstruiască procesul de 

interpretare actoricească, prin antrenamentul specific al mijloacelor de expresie, în mai multe etape. 

Prima etapă a pornit de la analiza de text şi stil. Etapa a doua presupune antrenamentul specific 
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orientat pe rostire, muzicalitate, ritm şi expresie corporală. Ultima etapa este dedicată explorării 

diverselor formule performative de punere în scenă a produsului final.  

Pentru acest Atelier au fost selectaţi 11 actori care nu au un contract permanent de colaborare 

cu o Instituţie de Spectacole. Actorii participanţi la acest workshop vor deveni colaboratori şi în alte 

proiecte ale instituţiei noastre. Pe parcursul desfăşurării proiectului, sesiunile de pregătire ale 

actorilor au fost completate de întâlniri cu personalităţi marcante la nivel naţional şi internaţional 

din domeniul Teatrului, în care participanţii au putut descoperi sau aprofunda chestiuni teoretice 

importante, prin implicarea în discuţii active cu cei care au susţinut aceste conferinţe, invitat special 

Chales Chemin (regizor și asistent al marelui artist Robert Wilson) 

21 noiembrie – Vernisaj „În vis”; vernisajul a aparţinut artistei plastice Clara Tănăsie. A fost prima 

expoziţie organizată  în România, domnia sa având însă două expoziţii colective la Bruxelles, la 

Casa Belgo-Română. Vernisajul a fost dedicat bunicii artistei, Eugenia. 

23 noiembrie – Dublă lansare de carte Ileana Nana Filip: „Avantajele utilizării parteneriatului 

public-privat în domeniul asistenţei sociale” şi  „Despre copii, bătrâni şi persoane cu boli 

terminale, sărăcie”; scriitoarea, de profesie poliţist, cu studii în diverse domenii este autoarea mai 

multor cărţi de poeme şi proză. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unor nume importante din 

domeniul literaturii: criticul de artă Maria Buşe, criticul literar şi prozator Rodica Nicoleta Ion, 

scriitorul Ion Cimponeriu, scriitorul. criticul literar şi de asemenea colaboratorul autoarei pentru 

diferite lucrări - medicul Gheoghe Sinescu, poeta Cristina Bălăşoiu. Apariţia pe piaţă a celor două 

cărţi ştiinţifice ale autoarei Ileana Nana Filip aduce un plus de informaţie în domeniul asistenţei 

sociale, cât şi în viaţa cotidiană a fiecărui cetăţean. 

29 noiembrie – Expoziţie de artă plastică „Salonul de iarnă”; dedicată zilei de  1 Decembrie.  

Au  expus artiştii pastici ai grupului Seniori Art Craiova: Nicoleta Bulgaru, Daniel Guţă, Emil 

Godeanu, Daniela Luţă, Mariana Montegaza, Benoni Mogoşeanu, Cornelia Mîndreci, Nela 

Marinela Sălcianu, Claudia Strîmbeanu, Marian Rada, Cristina Petria, Cerasela Deca, Nuria 

Gioroceanu.  

În cadrul expoziţiei au fost invitaţi:  Olimpia Zdreghea – Gabon, Mariana Vermez – Turcia, Carolina 

Costea – Franţa, Maria Dulhan – Bucureşti. 

5 decembrie  – Expoziţia „Amator de zâmbete” a artistului  plastic Alexandru Florea. Această 

expoziţie a fost un mic cadou de Moş Nicolae pentru craioveni, reamintindu-le privitorilor că, oricât 

de  prinşi am fi de problemele cotidiene, nu trebuie să uităm să zâmbim în fiecare zi. 

Alexandru Florea, artist amator, născut în 1984, şi-a transpus ideile inspirate de oameni, obiceiuri 

şi situaţii, în lucrări concepute cu multă pasiune şi atenţie la detalii. La baza fiecărei lucrări stă 

lemnul, la care se adaugă metal, piele, hârtie, etc. 
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8 decembrie – Serbarea de Crăciun a Clubului Viva Dance „Santa Latino” ; realizată în parteneriat 

cu  Asociaţia pentru Cultură şi Tango şi Universitatea din Craiova. Distracţie în paşi de Tango 

Argentinian, Salsa, Bachata, Kizomba cu şi pentru Moş Crăciun! 

8 - 10 decembrie – Atelierul de Creaţie Artistică „Vreau să joc” ; Atelierul de Creaţie Artistică 

„Vreau să joc” şi-a propus dezvoltarea mijloacelor de expresie actoriceşti şi însuşirea unor noi 

tehnici de interpretare prin implementarea metodelor de studiu aplicate specifice teatrului 

radiofonic. Proiectul s-a adresat studenţilor şi masteranzilor care au ca domeniu de studiu Arta 

actorului, Jurnalism şi Comunicare. Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost în număr de 20 de 

persoane: 10 fete şi 10 băieţi. Selecţia s-a făcut pe baza completării unei fişe de înscriere publicată 

pe site-ul instituţiei. În cadrul acestui Atelier de Creaţie participanţii au avut posibilitatea să lucreze 

cu trei specialişti din domeniul literaturii, scenografiei audio-vizuală şi filmului: un scenarist, un 

regizor artistic şi un scenograf. Scopul acestei întâlniri l-a reprezentat dezvoltarea creativităţii în 

interpretarea unor roluri din dramaturgia pentru copii, prin aplicarea unor metode de studiu specifice 

artei interpretative în teatrul radiofonic. Participanţii au studiat tehnici de interpretare a unor roluri 

din opera literară „Poveste (Imitaţie)” de I.L Caragiale. Această piesă a fost aleasă în urma derulării 

proiectului „Caută povestea”, unde 3 specialişti din domeniile Psihologie, Sociologie şi Litere, au 

identificat-o ca operă reprezentativă din dramaturgia românească pentru copii. În cercetarea lor, 

aceştia au urmărit 3 teme de bază: Decizia, Curajul şi Munca în echipă. Acest proiect joacă un rol 

esenţial în strategia culturală actuală, folosind ca metodă de abordare a implementării proiectelor, 

studiul aplicat prin mijloace de cercetare.  

10 - 16 decembrie –„Distribuţia a fost următoarea…” ; proiectul a făcut parte din programul 

cultural „Personajul sunt eu”, un program amplu, orientat pe dezvoltarea capacităţilor ludice ale 

beneficiarilor, îmbunătăţirea mijloacelor de expresie şi dezvoltarea unor tehnici noi prin metode 

bazate pe o cercetare ştiinţifică riguroasă. Pentru a asigura standardul de calitate al acestui proiect, 

au fost implicaţi o serie de specialişti din domeniile film, teatru, radio, care au contribuit la buna 

desfăşurare a proiectului şi au asigurat reuşita acestuia. Astfel, au fost contractaţi un scenarist – care 

să dramatizeze şi să adapteze pentru radio textul lui I.L. Caragiale, un regizor – care a stabilit 

distribuţia şi a implementat o viziune regizorală asupra textului propus de scenarist, un specialist 

scenografie şi ilustraţie muzicală – care au oferit întregul apanaj de efecte sonore proprii înregistrării 

unui text radiofonic, tot el asigurând şi regia de montaj, un regizor de platou – responsabil cu 

funcţionalitatea tuturor echipamentelor tehnice şi un inginer de sunet – care a asigurat înregistrarea 

sunetului în parametrii optimi. În vederea realizării acestei înregistrări, pentru a ne asigura că se 

respectă standardele de calitate din domeniul Radio, a fost realizat un parteneriat cu cea mai mare 

instituţie de acest gen la nivel naţional, Teatrul Naţional Radiofonic, aflat în Municipiul Bucureşti.  

https://www.facebook.com/AsociatiapentruCulturasiTango/
https://www.facebook.com/groups/253032345142784/
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Pentru a spori vizibilitatea şi prestigiul instituţiei noastre, rolurile principale au fost 

interpretate de actori consacraţi, care se bucură de apreciere şi recunoaştere la nivel naţional. Astfel, 

cei şase studenţi aleşi să înregistreze s-au bucurat de o experienţă eclectică de lucru, alături de 

specialişti din domenii diverse, având posibilitatea de a înregistra alături de nume mari din teatrul 

şi filmul autohton. Dat fiind faptul că atât Teatrul Naţional Radiofonic, cât şi specialiştii şi actorii 

implicaţi în  proiect se află în Bucureşti, cei patru colaboratori externi aleşi în urma proiectului 

„Vreau să joc” s-au deplasat în Capitală pentru a înregistra, fiind însoţiţi de doi reprezentanţi ai 

instituţiei noastre care s-au asigurat că proiectul se desfăşoară în condiţii optime şi că produsul final 

este unul de calitate. Produsul final al acestui proiect cultural a fost reprezentat de o înregistrare 

audio care a fost imprimată pe suport digital (CD, DVD etc) şi va servi drept mijloc de promovare 

al Casei de Cultură, devenind astfel un veritabil paşaport cultural, necesar pentru implementarea 

noii viziuni manageriale, care se axează în anul 2018 pe promovarea turismului cultural. Pentru 

creşterea atractivităţii, acest CD va avea pe copertă o grafică originală şi sugestivă, realizată de un 

artist grafic cu experienţă. Înregistrarea va avea şi funcţie de divertisment, fiind destinată unui public 

divers, atât copii, cât şi adulţi. 

13 Decembrie – Festival-Concurs de Datini şi Obiceiuri „Dor de Sărbători”; Aflat la cea de-a X-

a ediţie  Festivalul-Concurs de colinde „Dor de sărbători”, concursul s-a adresat grupurilor şcolare 

de colindători din instituţiile de învăţământ craiovean, grupurilor care provin din şcoli speciale şi 

persoanelor private de libertate, care sunt coordonaţi de educatori specializaţi. Manifestatea s-a 

desfăşoarat sub formă de concurs cu premii, jurizarea fiind făcută de profesori şi artişti în domeniul 

muzicii. 

Proiectul Festivalul - Concurs de colinde şi obiceiuri de Crăciun, „Dor de sărbători” are ca scop 

păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor folclorice autentice prin cântece tradiţionale româneşti, procesul 

de transformare al acestora în contextul societăţii contemporane, precum şi adaptarea folclorului 

tradiţional la condiţiile societăţii moderne. Sub acest aspect, considerăm un astfel de festival-

concurs un mijloc de comunicare între folclorul tradiţional al societăţii rurale autentice şi a 

folclorului bun de consum al societăţii industriale de astăzi. 

15 Decembrie – Concurs de desen digital „Sărbători de iarnă cu braţele deschise”, ed. a X-a; 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” şi-a propus prin organizarea Concursului de desen digital 

„Sărbători de iarnă cu braţele deschise” să stimuleze tinerii creatori, oferindu-le un cadru organizat 

în care să se exprime. Concursul de desen digital „Sărbători de iarnă cu braţele deschise”, s-a adresat 

tinerilor cu vârsta maximă de 18 ani. Concurenţii au trimis lucrările, realizate digital (pe calculator), 

pe suprafaţa unei pagini A4. Au fost acordate câte 3 premii pentru fiecare dintre următoarele patru 

categorii de vârstă: până în 7 ani, 8-11 ani, 12-15 ani şi 16-18 ani.  
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În pragul sărbătorilor de iarnă, Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a organizat Concursul de desen 

digital „Sărbători de iarnă cu braţele deschise”, devenit deja unul de tradiţie – ajuns, la ediţia a X-a, 

oferindu-le tinerilor talentaţi, care ştiu să folosească artistic instrumentele oferite de noile tehnologii, 

posibilitatea să se exprime şi să îşi dovedească îndemânarea. Prin premiile acordate şi vizibilitatea 

asigurată muncii lor, tinerii sunt încurajaţi să-şi dezvolte spiritul creator, dar şi să-şi îmbunătăţească 

deprinderile tehnice de utilizare a computerului.  

17 Decembrie – Concurs Interjudeţean „Crăciunul în ochii copiilor"; Concursul „Crăciunul în ochii 

Copiilor” şi-a propus să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi 

care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic. Competiţia a fost deschisă 

copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară (învăţământ primar şi gimnazial) şi s-a desfăşura pe cinci 

secţiuni. 

20 Decembrie – Gala Sărbătorilor de Iarnă desfăşurată în Piaţa „Mihai Viteazul” în cadrul Târgului 

de Crăciun, organizat de Primăria Municipiului Craiova. Casa de Cultură „Traian Demetrescu” a 

organizat un spectacol de muzică şi dans popular susţinut de Ansamblul „Rozele Calafatului”.  

Având în vedere permanenta preocupare a instituţiei noastre pentru promovarea culturii şi vieţii 

spirituale în oraşul nostru, Casa de Cultură „Traian Demetrescu" Craiova a organizat săptămânal o 

serie de cursuri şi ateliere: 

„Cursuri  gratuite de tango adresate  tinerilor” cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani. Aceste 

cusuri au fost organizate în parteneriat cu Asociaţia pentru Cultură şi Tango (A.C.T.) în fiecare zi 

de luni. Cursurile s-au desfăşurat în Salonul Medieval al instituţiei, în intervalul orar 18:00-19:30. 

Proiectul „Cursuri de dans pentru copii”, organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din 

Craiova, s-a numărat printre cele mai apreciate şi solicitate proiecte dintre cele adresate copiilor, pe 

care instituţia le pune la dispoziţie în mod gratuit comunităţii locale. Urmărind dinamica interesului 

manifestat de cursanţi, Casa de Cultură a hotărât reluarea, şi în anul 2017, a acestui curs. Cursul s-

a adresat copiilor din categoriile de vârstă 4-5 ani şi 6-12 ani, şi s-a desfăşurat în fiecare zi de marţi, 

de la ora 16.00 la ora 18.00, în Salonul Medieval. 

„Atelierul de creaţie de bijuterii” a fost organizat în fiecare zi de miercuri, la care au participat 

copii cu vârste cuprinse între 6 şi 13 ani. Cursurile gratuite au fost susţinute de doamna Costinela 

Iacob, care are o experienţă de peste 10 ani în confecţionarea de bijuterii şi accesorii. În cadrul 

atelierului de craţie copiii au avut posibiliatea să-şi dezvolte abilităţi noi, sporindu-şi totodată 

creativitatea, imaginaţia şi originalitatea. Activitatea a fost personalizată în funcţie de capacitatea 

psihomotorie şi cognitivă a fiecărui participant. Cursurile au avut loc în intervalul orar 17:00-18:00, 

la Galeria „Vollard”  
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„Cursuri gratuite de pictură pentru copii” adresate copiilor cu vârsta între 4-12 ani. Acestea au 

fost coordonate de profesor Magda Buce-Răduţ şi au promovat dezvoltarea sensibilităţii, a 

imaginaţiei şi a creativităţii artistice. Cursurile au avut loc în fiecare zi de joi, între orele 16:00-

18:00, la Galeria „Vollard”.  

Întâlniri ale pensionarilor din Asociaţia Veteranmont – Asociaţia Veteranilor Turismului Montan 

din România 

2. orientarea activităţii profesionale către beneficiari; 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, Craiova  este în prezent preocupată de o promovare 

cât mai amplă şi cât mai eficientă a actului de cultură în rândul beneficiarului direct, strategiile 

manageriale fiind orientate către proiecte specifice atingerii şi promovării misiunii sale de actor 

cultural principal a vieţii judeţene şi naţionale. TRADEM activează pe baza propriilor sale programe 

artistice şi economice, asigurând deplină libertate de expresie artistică creatorilor săi și este deschis 

să colaboreze pentru organizarea în parteneriat cu organizații de profil pentru implementarea unor 

prioecte de maxim interes pentru comunitatea locală.  

  TRADEM crează şi promovează proiecte culturale de înaltă valoare artistică, coordonând şi 

implementând programe de cercetare şi proiecte cu caracter educativ, social-formativ şi estetic, 

destinate copiilor, tinerilor şi adulţilor. De asemenea, TRADEM este un actor cultural important în 

viaţa culturală a Olteniei şi a ţării, mai ales prin faptul că misiunea sa este de a forma din punct de 

vedere cultural numeroase generaţii de tineri şi de a da publicului posibilitatea să cunoască arta la 

nivel internaţional.   

  În spiritul unei adresabilităţi cât mai mari la nivelul publicului tânăr, mesajul 

managementului Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova este „Act Cooltural”, sintagmă ce 

se referă atât la plasarea acţiunilor instituţiei noastre în sfera actualului, a preocupărilor generaţiilor 

tinere, dar şi a accesibilităţii şi utilităţii programelor pe termen lung. 

3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

Principala direcţie a TRADEM trebuie o reprezintă accesibilitatea la actul de cultură a 

publicului din Craiova şi regiunea Oltenia. Managementul are ca obiective principale creşterea 

gradului de acces şi participare a publicului, cu precădere a tinerei generaţii, la actul de cultură, 

eficientizarea relaţiei „cultură-public”, astfel ca acesta să devină un punct de referinţă important 

pentru oraşul Craiova şi judeţul Dolj. În consecinţă, managementul este orientat simultan şi spre 

reorganizarea resursei umane de care dispune ţinând cont de numărul restrâns al angajaţilor. 

Obiectivul principal al dezvoltării durabile este, aşa cum se ştie, realizarea creşterii economice 

sustenabile, care să amelioreze condiţiile de viaţă ale comunităţilor umane şi să contribuie la 
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realizarea echilibrului social. Raportând acestea la cultură, dezvoltarea durabilă implică următoarele 

aspecte: 

 Modificarea modurilor de implementare, inclusiv a modului de producere a bunurilor şi 

serviciilor culturale;  

 Evoluţia practicilor de consum, implicit diversificarea  practicilor de consum cultural; 

 Incluziunea socială a indivizilor, prin mecanisme de integrare socială  şi prin 

acces/participare la viaţa culturală.  

Societatea contemporană din ce în ce mai complexă, unde mediul este tot mai sensibil la 

impactul activităţilor umane, îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă necesită o gestiune 

raţională a resurselor materiale, care sunt limitate, iar pentru indivizi, aceasta presupune să fie mai 

lucizi, mai solidari şi eficace. 

În procesul de dezvoltare durabilă, educaţia, cultura şi civismul, transparenţa şi eficacitatea 

deciziilor, diplomaţia, mediul devin repere strategice. Dinamica dezvoltării durabile nu se poate 

realiza fără o proiecţie activă şi complexă a mijloacelor culturale locale şi nici fără investiţii care să 

ofere accesul larg şi participarea la cultură. 

Într-o societate care îşi asumă dezvoltarea durabilă ca un obiectiv strategic fundamental, 

indivizii trebuie să aibă condiţii de acces la educaţia de bază, la procesul de formare continuă şi 

îmbogăţire culturală continuă, să beneficieze de şansa de a fi producători de cultură, depăşind astfel 

statutul de simpli consumatori de divertisment, statut cu care sunt deseori identificaţi. 

De aceea, o societate care îşi asumă obiectivul de dezvoltare durabilă trebuie să menţină şi 

să dezvolte practici şi instrumente libere şi diverse de acces la cultură.  

Ca atare, în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului culturii se va ţine seama de aceste 

influenţe şi de rolul central care revine culturii – în special Casei de Cultură – în societatea bazată 

pe cunoaştere şi în procesul de dezvoltare umană. 

 

 

 

 

 

C) Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

1. măsuri de organizare internă; 

Casa de cultură ”Traian Demetrescu” Craiova este instituie publică de cultură de interes local cu 

personalitate juridică, finanţată din bugetul local si din venituri proprii, care funcţionează sub 
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autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 

118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu 

modificările si completările ulterioare si ale legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

Managerul îşi desfăşoară activitatea ajutat de o echipă, aflată în directa sa subordine, după cum 

urmează: 

a) 1 Contabil Șef (Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane) 

b) 1 Economist (Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane) 

c) 3 Referenți de specialitate grad 1A (Compartiment Programe și Proiecte)  

d) 1 Referent de specialitate grad1(Compartiment Programe și Proiecte) 

e) 1 Administrator grad1(Compartiment Administrativ) 

f) 1 Îngrijitor grad 1(Compartiment Administrativ) 

În subordinea directă a Managerului se află următoarele compartimente: 

 Compartiment Financiar-Contabil, Resurse Umane 

 Compartiment Programe și Proiecte 

 Compartiment Administrativ 

2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne; 

Pornind de la analiza structurilor funcţionale din cadrul TRADEM s-au identificat o serie de 

factori care îngreunează asigurarea funcţionalităţii administraţiei instituţiei. Un blocaj evident este 

constituit din lipsa unui consilier juridic care să întocmească și să valideze actele juridice, 

contractele de colaborare, regulamentele, să reprezinte instituția în instanță, etc. 

Procesul de organizare și fucționare este afectat de lipsa unui Consiliu de Aministrație care 

să fie convocat ori de câte ori se impune luarea unor decizii privind planificare cheltuielilor din 

bugetul subvenției alocate, oportunitatea realizării unor proiecte culturale ale Casei de Cultură, 

încheierea unor parteneriate, întocmirea şi aprobarea în şedinţe a Codului Etic şi Regulile de 

conduită ale personalului contractual din cadrul TRADEM,  etc. 

Programul de management actual precum și cel aprobat prin modificarea programului 

cultural din 2017 la data de 26.10. 2017  propune o nouă abordare a evenimentelor culturale care 

impun guvernarea instituției după OG 21/2007 privind privind instituțiile și companiile de 

spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic deoarece este 

necesară acordarea evenimentelor de larg interes la nevoile publicului obișnuit cu creații artistice de 

spectacole și concerte așa cum funcționează formal toate organizațiile de profil artistic din țară. 
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- se impune redactarea şi aprobarea unui nou ROF cu modificarea cadrului legilativ respectiv ca 

instituție-gazdă de spectacole și concerte, în conformitate cu dispozițiile art. 3 din O.U.G. nr. 

118/2006, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 

21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea 

activității de impresariat artistic, aprobate prin Legea nr. 353/2007. Propunerea unei noi 

Organigrame şi a unui Stat de Funcții;  

- se impune o evaluare a funcţiilor şi a fişelor de post ale angajaţilor TRADEM şi o 

repoziţionare în funcţie de noua Organigramă şi Stat de Funcții;  

- se va modifica şi aproba ROI-ul;  

După redactarea şi aprobarea ROF-ului, Organigramei şi a Statului de funcţiuni se vor etapiza 

următoarele demersuri interne, după cum urmează: 

- Actualizarea Procedurii Operaţionale de Sistem (PO) a instituţiei în baza modificărilor din 

legislaţia românească, după intrarea în vigoare a conf. OMFP 946/2005, document ce se va elabora 

în urma organizării unei comisii de lucru; 

- Actualizarea standardelor de management/control intern (cuprinse in  Codul Controlului 

Intern, conform Ordinului 400/2015) implementate la nivelul Casei de Cultura "Traian Demetrescu" 

Craiova. 

- In vederea aplicarii prevederilor Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entitătilor publice  a fost constituită  o structura internă cu atribuții în 

monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologica cu privire la sistemele proprii de control 

intern managerial în cadrul căruia a fost desemnat un Coordonator pentru implementarea sistemului 

de control intern managerial ale carui atributii  sunt  menționate în Regulamentul de funcționare al 

comisiei și în fișa de post.  

- Casa de Cultura "Traian Demetrescu" Craiova are nevoie să fie condusă și să funcționeze cu 

succes iar pentru asta este necesar ca aceasta să fie coordonată și controlată într-un mod sistematic 

și transparent. Performanța se poate obține prin implementarea și dezvoltarea unor sisteme de 

management care sunt proiectate pentru îmbunatățirea continuă, protejarea banului public și oferirea 

de servicii de calitate. 

- Verificarea implementării prevederilor Codului Muncii 

- Constituirea unui Consiliu Artistic, aşa cum prevede OUG nr.189/2008, actualizată; 

- Studierea posibilităţii implementării sistemului Managementul Calităţii, conform 

standardului de calitate SR EN ISO 9001:2008, prin întocmirea standardelor specifice fiecărui 

compartiment şi serviciu al TRADEM 
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- Solicitarea către UCMR-ADA a încheierii Autorizaţiei de licenţă neexclusivă a utilizării 

operelor muzicale în cadrul spectacolelor, aşa cum prevede Metodologia privind remuneraţiile 

pentru comunicarea publică a operelor muzicale în concerte, spectacole ori manifestări artistice 

publicată prin Decizia ORDA nr.203/2011 în Monitorul Oficial, Partea I nr.420/16.06.2011; 

În acest sens, după analiza, redactarea şi aprobarea ROF-ului, se va realiza consecutiv şi o 

repoziţionare a personalului în noua Structură impusă de Organigramă. 

Alte măsuri impuse pentru îndeplinirea obiectivelor şi programelor noului management. 

Pentru reglementarea procedurală a acţiunilor întreprinse pe profilul instituţional este nevoie 

de soluţionarea unui set de măsuri privind: 

 modalitatea încheierii contractelor de colaborare pe legea 8/1996 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe. 

 modalitatea întocmirii referatelor de necesitate și a notelor de fundamentare 

 perceperea de taxe pentru cursuri sau participare la evenimente culturale (festivaluri, concursuri); 

-  

 regulamente pentru funcţionarea diferitelor activităţi de formare profesională. 

Aşa cum reiese din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al TRADEM instituţia este 

organizată pe delegări nominale şi astfel se impune crearea unui Consiliu Administrativ  în număr 

de trei cu rol de decizie şi drept de vot (managerul, contabil șef şi reprezentantul autorităţii) pentru 

aprobarea de proiecte sau acţiuni culturale necesare bunei desfăşurări într-un temei legal. Aici aş 

vrea să subliniez importanţa membrului reprezentant al salariaţilor (fără drept de vot) numirea 

acestuia  trebuie efectuată cu cea mai mare transparenţă venită din rândul angajaţilor.  

- Consiliul Administrativ, ca organism deliberativ, constituit conform prevederilor legale şi ROF-

ului TRADEM vor simplifica procedura de implementare a proiectelor culturale, a actelor sau al 

acţiunilor instituţionale. Frecvenţa şedinţelor consiliilor de administraţie va fi lunară, în general în 

prima zi din lună.  

- Consiliul Artistic, cu rol consultativ va fi format din 5 membri: personalităţi culturale din instituţie 

şi din afara acesteia. De asemenea, Consiliul Artistic reprezintă un organ colegial sine qua non 

pentru o instituţie culturală (cu întâlniri cel puţin bianuale).  

Săptămâna de lucru se va deschide prin organizarea, în cadrul structurilor funcţionale, de reuniuni 

de tipul Minute de informare şi lucru, şedinţe săptămânale de analiză a activităţilor săptămânii 

anterioare şi proiectare a activităţilor ulterioare.  

- Conform legii, membrii celor două consilii ale Tradem nu sunt remuneraţi. 

3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere; 
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TRADEM dispune, potrivit legii de subvenţia necesară pentru acoperirea cheltuielilor 

salariale a 8 posturi permanente şi a unui post pe perioadă determinată – managerul instituţiei. 

Numărul total de posturi este de 9, din care 2 posturi de conducere (1 manager și 1 contabil șef),   7 

posturi de execuţie (4 posturi referent de specialitate, 1 post economist şi 2 posturi administrative).  

Activitatea instituției se bazează pe colaborarea tuturor compartimentelor pentru 

soluționarea deciziilor iar hotărârile privind oportunitatea execuției unor acțiuni, gradul de 

participare la un eveniment prin parteneriat, articolele regulamtelor privind desfășurarea unor 

proiecte sunt realizate de conducerea instituției prin consultarea angajaților. 

4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare); 

Investiţiile în resursele umane din acest sector constituie o cheie pentru dezvoltarea artelor  

în România. Cultura şi artele – prin definiţie – reprezintă unul din domeniile de bază în care resursa 

umană, prin capacitatea sa de creaţie, de conservare/dezvoltare a valorilor culturale sau cea de 

diseminare a acestora, devine factor major de susţinere a dezvoltării societăţii în ansamblul său. 

Abordarea dezvoltării resurselor umane, promovarea conceptului de „performanţă”, de „excelenţă” 

în acest domeniu, cu conţinut specific, necesită un studiu şi o practică permanente.  

S-a realizat: Planul anual de perfecţionare profesională a personalului, structurat în domenii de 

interes. S-au analizat și s-a propus participarea la anumite cursuri de perfecţionare în urma evaluării 

voluntare a angajaţilor (luna iunie. 2017), a evaluării anuale (ian.- feb. 2018), a analizei şi 

actualizării fişelor de post şi a rezultatelor individuale ale angajaţilor, prin analizarea listei de 

propuneri pentru formare profesională, precum şi durata acesteia.  

Managementul TRADEM este asigurat pentru o perioadă de 5 ani în urma câştigării 

concursului de proiecte de management organizat de Primăria Municipiului Craiova prin anunțul 

public nr. 39207 din 21.03.2017 și aprobat de comisie cu nr. 65529 din 12.05.2017.  

TRADEM are următoarea structură de personal: Programe și Pproiecte - 4 Referenți de 

specialitate; Financiar economic - 1Economist; Administrativ – 1 Administrator și 1 Îngrijitor, cu 

funcții de execuție și de conducere - 1 Contabil șef, angajați în condiţiile legii, desfăşoarând 

activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată. La preluarea 

mandatului din data de 19 Iunie 2017, Statul de funcții avea vacante 3 posturi de referenți de 

specialitate, respectiv 2 posturi Referent grad 1A și 1 Referent grad 1.  

În luna Iunie s-au realizat procedurile privind scoaterea la concurs a celor 3 posturi vacante care a 

fost ocupate în proporție de 100% în urma anunțului public din data de 23 Iunie 2017 

(http://posturi.gov.ro/post/referent-casa-de-cultura-traian-demetrescu-din-craiova-dolj/) 

http://posturi.gov.ro/post/referent-casa-de-cultura-traian-demetrescu-din-craiova-dolj/
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în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014  pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 

trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 

fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul centralizează și posturile 

vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.  

Anul 2017 a fost acoperit în proporție de 50% de participarea personalului la cursuri de 

perfecționare după cum urmează:  

Vlad Monica, Referent – Comunicare Interinstituțională și Relații Publice. Iulie 2017 

Grigorie Violeta Lucica, Contabil Șef – Contabilitatea Publică armonizată cu Directivele 

Europene. August 2017 

Călărașu Jan, Administrator – Gestionarul bunurilor aflate în proprietatea Administrarea și 

folosința Instituțiilor subordonate APL. August 2017 

Geamănu Mihăiță, Economist – Recrutarea, Încadrarea, Evaluarea și Salarizarea Personalului în 

Instituțiile subordonate APL. 

Toate acestea au condus la însuşirea unor noi competenţe în beneficiul unei administrări 

eficiente a instituţiei. 

5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale 

spaţiilor; 

Sediul din strada Traian Demetrescu, nr 31, a fost consolidat și reabilitat în urmă cu 10 ani 

şi este înscris în Lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice din judeţul Dolj, ca o clădire 

memorială, la poziţia 17 C002. 

Din punct de vedere estetic clădirea se prezintă onorabil, necesitând însă lucrări de reparații 

ale scărilor de acces de la intrarea principală, lucrări de reparații și zugrăveli în sălile principale: 

,,Galeria Vollart” și ,,Salonul Medieval”, înlocuirea sistemelor de iluminat datorită uzurii ridicate, 

înlocuirea și repararea sistemului electric,  lucrări de înlocuire a jgeaburilor.  

În anul 2017 au fost realizate unele obiective din cele mai sus menționate ținându-se cont de 

proiecția bugetară și capitolele bugetare aprobate de Autoritate pentru astfel de lucrări, după cu 

urmează:  

- Au fost înlocuite jgheaburile de la acoperișul clădirii deoarece nivelul de degradare ajunsese la 

pragul de risc ridicat pentru siguranța populației. 

- A fost verificată și înlocuită siguranța principală de la panoul electric deoarece s-au constatat 

blocaje în utilizarea pe timpul verii a instalațiilor de aer condiționat. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/163206
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/127222
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- S-au făcut verificări și estimări bugetare pentru înlocuirea instalațiilor electrice care sunt în prag 

de avarie și pentru  înnoirea sistemelor de iluminat prioritare. 

- S-a coroborat necesarul materialelor pentru programele culturale cu condițiile dotărilor actuale și 

s-au realizat devize pentru achiziționarea în anul bugetar 2018 de echipamente tehnice și bunuri de 

consum pentru buna desfășurare a manifestărilor culturale.  

- S-au realizat procedurile normelor de protecția a muncii conform Legii 319 din 2006 privind 

securitatea și sanatatea în muncă. 

Venim în întâmpinarea nevoii de diversitate culturală și propunem proiecte noi ale instituţiei 

(spectacole de teatru, dans, muzică) pe care TRADEM dorește să le valorifice în sezonul cultural 

actual. Acest deziderat presupune identificarea unui spaţiu de depozitare al recuzitei şi al decorului 

de care instituţia va avea nevoie pentru concretizarea creaţiilor artistice propuse precum și al 

elementelor de uz practic pentru activități ocazionale, mobilier, panouri, etc.  

Pentru relaxarea spațiilor privind ergonomia și fucționalitatea acestora s-au luat măsuri 

privind propunerea spre casare a obiectelor de inventar care și-au depășit perioada de amortizare în 

urma procedurilor de inventariere din Decembrie 2017. 

TRADEM se confruntă la această dată cu lipsa unui spațiu special de depozitare a arhivei 

proprii. În acest sens s-a luat decizia identificării pe piața locală a unor servicii autorizate de 

sistematizare, legare și păstrare a documentelor. În anul 2018 se va trece la punerea în practică a 

acestui demers având în vedere actul normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale 

spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor 

publici şi privaţi de arhivă aprobat prin Ordinul de Zi pe Unitate al Directorului General al Arhivelor 

Naţionale nr.235/05.07.1996 completat cu Dispoziţia Zilnică a Directorului General al Arhivelor 

Naţionale nr. 92 din 14.05.2009 

TRADEM beneficiază de o serie de dotări pentru acţiuni culturale (o staţie de amplificare, 

microfoane, boxe, videoproiector, computer, un ecran de proiecţie pentru interior, un dvd-player, 

un reportofon, un flipchart), profilul cultural impus de noile direcţii manageriale implică necesitatea 

de a dota instituţia cu diferite echipamente specifice activităţilor desprinse din programele care vor 

urma.  

Totodată, se impun anumite modificări din punct de vedere funcţional, la capitolul „spaţii”, 

TRADEM fiind deficitar pentru proiecte culturale cu desfăşurare amplă. 

Galeria de Artă Vollart, o sală cu caracter multifuncţional, unde pot fi organizate expoziţii, 

seminarii, simpozioane etc. cu o capacitate de 25 de locuri astăzi este blocată de o masă foarte mare 

ce ocupă aproape întreaga suprafaţă utilă limitând folosirea în întregime a spaţiului, activităţile 

permanente, mobilier care prezintă defecțiuni la sistemele de stabilizare punând în pericol 
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utilizatorul. În anul 2018 începem o campanie de amenajare și modernizare a spațiilor iar o parte 

din cheltuieli vor fi suportate din surse atrase.  

În urma mai multor sesizări din partea artiştilor şi beneficiarilor care s-au plâns de condiţiile 

de expunere a lucrărilor propunem reamenajarea spaţiului pornind de la reabilitarea pereţilor prin 

igienizare, reparaţie şi zugrăvire în culoarea alb, eliminând impactul negativ în faţa publicului larg, 

dându-i o destinaţie adecvată artiştilor din tot mediul cultural. 

Galeria de Artă Vollard este una dintre puţinele galerii publice ale oraşului Craiova şi singura 

aparţinând municipalităţii, ca autoritate în subordinea căreia funcţionează TRADEM. Activitatea 

expoziţională se desfăşoară aproape fără întrerupere de-a lungul anului. Pe parcursul anului 2017, 

Galeria Vollard, pe lângă numeroase expoziţii de interes local, a găzduit şi evenimente naţionale 

precum Noaptea Albă a Galeriilor, în cadrul căreia au fost expuse lucrări de artă plastică aparţinând 

celor mai importanţi artişti craioveni.  

Pe lângă expoziţii, Galeria Vollard găzduieşte şi alte genuri de manifestări: cursuri, 

seminarii, întâlniri culturale, târguri şi lansări de carte. 

  În prezent, galeria prezintă o serie de probleme estetice şi funcţionale. Pereţii sunt afectaţi 

de urme de murdărie şi deteriorări, impunându-se repararea, curăţirea şi renovarea acestora. 

Instalaţia electrică şi de iluminat, de asemenea, prezintă probleme funcţionale şi estetice, fiind un 

circuit imbătrânit care pe lângă aspectul nepotrivit pentru un asemenea spaţiu, prezintă o uzură fizică 

pronunţată. Această iniţiativă îşi propune pe lângă modernizarea spaţiului să elimine impactul 

negativ pe care aceasta, prin elementele expuse privirii, o are asupra esteticii galeriei. 

 În acelaşi timp, se impune reabilitarea şi modernizarea Salonului Medieval, cel de-al doilea 

spaţiu destinat organizării de evenimente culturale de care dispune TRADEM.  Un prim pas în acest 

sens pornind de la nevoia optimizării funcţionalităţii acestei săli este identificarea şi igienizarea 

porţiunilor afectate de igrasie şi mucigai ca mai apoi să se treacă la repararea zidurilor care prezintă 

lovituri şi desprinderi ale zugrăvelii. Unul dintre obiectivele astfel urmărite este transformarea 

acestuia într-un spaţiu destinat proiecţiilor audio-video de interior şi organizării de şedinţe de 

fotografie, tematice.  

Publicul mic este unul din grupurile ţintă pe care instituţia noastră le vizează în majoritatea 

proiectelor culturale propuse prin: cursuri de dans, cursuri de pictură, creaţie tradiţională, obiecte 

manufacturiale, sesiuni fotografice, cursuri de actorie film, grafică, ateliere, seminarii etc. 

Ne dorim să transformăm Salonul Medieval într-un mediu optim, estetic şi practic cu aspect 

standard şi prietenos pentru beneficiarii noştri. Astfel, se va achiziţiona un produs de tip covor de 

scenă care să se asorteze cromatic şi practic nevoii de utilitate a Salonului Medieval, venind în 

întâmpinarea reducerii riscului de accidente şi de posibile efecte negative asupra sănătăţii 
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participanţilor. Structura covorului trebuie să permită folosirea spaţiului atenuând şocurile pe care 

beneficiarul le poate suferi în timpul exerciţiilor fizice şi să ofere posibilitatea întreţinerii uşoare 

prin igienizarea permanentă a spaţiului. 

  Aceste acţiuni vin în contextul în care TRADEM îşi propune diversificarea produselor 

culturale oferite şi creşterea numărului persoanelor care beneficiază de acestea. În acest fel, instituţia 

poate să-şi sporească şi să-şi diversifice evenimentele culturale pe care le organizează devenind un 

reper pe harta turismului cultural în municipiul Craiova.     

6. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a altor 

organisme de control în perioada raportată. 

În perioada raportată au avut loc inspecţii şi controale din partea autorităţii sau a altor 

organisme de control. 

D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al 

perioadei raportate; 

Referințele economice pentru perioada de management se vor raporta în prima parte la 

momentul preluării mandatului când proiecția bugetară abrobală la începutul anului 2017 acoperea 

în mare parte cheltuielile de personal și capitolele bugetare ale programelor iar adaptarea proiectelor 

culturale propuse și aprobate de Autoritate în urma concursului de proiecte de management 

prezentau un risc crescut în implementare.  

În urma mai multor adrese de solicitare pentru suplimentarea bugetară necesară îndeplinirii 

obiectivelor culturale, din: luna Iunie cu nr. 471/2017 fără un răspuns favorabil; luna August 

576/2017, fără un răspuns favorabil; luna Septembrie 661/2017, fără un răspuns favorabil, am 

participat la mai multe negocieri cu ordonatorul principal privind găsirea de soluții la adresele 

înaintate. În cele din urmă am decis să propun o modificare a programului cultural existent în anul 

2017 prin renunțarea la unele proiecte culturale pe care le-am considerat neofertante pentru publicul 

larg și nearmonizate cu viziunea managerială propusă.  

Astfel, oferta culturală existentă până la acea dată nu acoperea cererea publicului pe anumite 

domenii care vizează arta teatrală, domeniul audio-vizualului şi relaţia cu publicul. De aceea am 

supus spre aprobare modificarea programului cultural prin adăugarea de noi acţiuni şi activităţi ce 

corespund atât nevoilor publicului cât şi programului minimal aprobat de Autoritate. În urma 

analizelor bugetare şi a negocierilor purtate cu partenerii s-a ajuns la concluzia optimizării strategiei 

manageriale de implementare a noului programului cultural prin organizarea o dată la doi ani a 

următoarelor proiecte: 
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Simpozionul Internaţional „Craiova şi avangarda europeană”- care s-a bucurat în anul 2016 de cea 

de-a patra ediţie. Acest proiect şi-a propus să promoveze avangardiştii români contribuind la 

evoluţia literaturii şi artei româneşti, stimulând mişcarea avangardistă contemporană. 

Cu toate că evenimentul s-a dorit a fi unul cu caracter eclectic, care să cuprindă atât artele 

plastice cât şi teatrul, el a fost totuşi dominat de prelegeri şi conferinţe. Fără a încerca să diminuez 

în vreun fel rolul sau importanţa acestui tip de manifestare în spaţiul cultural, am subliniat caracterul 

intrinsec al acestuia şi faptul că el se adresează unui public restrâns. Prin modificarea programului 

cultural am propus atragerea publicului într-un număr cât mai mare spre activităţile TRADEM, prin 

păstrarea calităţii actului cultural. 

Un alt proiect propus spre revizuire a fost Festivalul Internaţional de Epigramă „Traian 

Demetrescu” care în anul 2016 s-a aflat la  cea de-a cincea ediţie. 

Scopul acestui proiect a fost acela de a încuraja creatorii de epigramă în sensul dezvoltării şi a 

stimulării creativităţii acestora, proiectul dorindu-şi totodată promovarea epigramiştilor şi 

răspândirea creaţilor în afara graniţelor ţării prin traducerea lor în limbi de circulaţie internaţională. 

Împreună cu organizatorii am convenit reprogramarea lui în anul 2018 gândind pentru 

această dată un format mult mai dinamic şi atractiv cu deschidere şi către creatorii tineri sau 

debutanţi. Luând ca exemplu festivaluri de mare anvergură internaţională care practică acest model 

vom pregăti un nou proiect tematic pentru viitor care să satisfacă cererea publicului larg. 

În scopul orientării proiectelor către noua viziune managerială acţiunea culturală mai sus menţionată 

a fost suplinită de următoarele activităţi culturale: 

Programul Interes.ro  

Proiectul Cine? (Who is?) 

Who is? este un proiect - concurs naţional on-line de proiecte grafice, cu tema de inspiraţie 

a curentului artistic Pop Art, având drept scop obţinerea unor materiale promoţionale care să afirme 

identitatea instituţiei în rândul publicului larg. Acestea vor fi folosite în cadrul evenimentelor 

organizate pe viitor de TRADEM. 

 Materialele grafice premiate au fost materializate sub forma unui banner, respectiv a unui 

roll up, ale căror dimensiuni şi caracteristici tehnice au fost stabilite prin Regulamentul concursului. 

Cele două proiecte conțin logo-ul Casei de Cultură şi anumite cuvinte cheie: Casa de Cultură 

„Traian Demetrescu” Craiova, creativitate, educaţie, turism cultural. Opţional, materialele conţin 

şi următoarele cuvinte cheie: proiecte în aer liber, cultură, viaţă culturală, dans, muzică, pictură, 

teatru, atelier.  

 Într-un mediu caracterizat de o ofertă culturală diversă, sporirea vizibilităţii Casei de Cultură, 

inclusiv printr-un veritabil rebranding este crucială pentru atragerea publicului 
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Proiectul Unde? (Where is?) 

Where is? este un proiect organizat de Casa de cultură „Traian Demetrescu”, sub egida 

Primăriei Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal Craiova, prin care se urmăreşte 

determinarea preferinţelor culturale ale publicului craiovean, promovarea imaginii şi a proiectelor 

culturale ale TRADEM. 

Stabilirea unor strategii culturale şi elaborarea unor proiecte şi programe culturale concrete 

trebuie să ţină seama de practicile de consum, precum şi de barometrul de consum cultural. 

Rezultatele acestui proiect au făcut posibilă diversificarea agendei culturale a Casei de Cultură 

„Traian Demetrescu”, creşterea numărului de evenimente culturale şi a numărului beneficiarilor. 

Promovarea nu poate fi optimizată în lipsa unei „cercetări de piaţă”, aceasta din urmă fiind unul 

dintre obiectivele pe care şi le-a propus proiectul.  

 A fost compus și redactat un chestionar on-line şi stradal, cu scopul de a afla care sunt 

preferinţele culturale ale publicului craiovean şi percepţia acestuia asupra activităţii TRADEM.   S-

au identificat nevoile culturale, în perspectiva alinierii strategiei culturale a TRADEM la cerinţele 

cetăţenilor. 

Chestionarul conţine zece întrebări care vizează atât să releve care este percepţia publicului 

cu privire la activităţile culturale ale Casei de Cultură, cât şi care sunt preferinţele culturale ale 

acestuia. Cele 100 de chestionare au fost distribuite împreună cu flyere realizate pe baza conceptului 

grafic creat în cadrul proiectului Who is?   

Distribuirea chestionarelor şi prelucrarea rezultatelor a fost realizate de referenţii TRADEM, 

alături de 10 voluntari din rândul studenţilor de la Facultatea de Litere, Secţia Engleză-Germană a 

Universităţii din Craiova, care și-au desfăşura stagiul de practică la Casa de Cultură. 

Proiectul Când? (When is?) 

When is? Proiect organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” sub egida Primăriei 

Municipiului Craiova şi a Consiliului Local Municipal Craiova prin care se doreşte informarea 

publicului craiovean cu privire la cele mai importante proiecte culturale organizate de către Instituţie 

în anul 2017 şi promovarea imaginii şi a activităţii Casei de Cultură. 

Într-un mediu caracterizat de o ofertă culturală diversă, sporirea vizibilităţii activităţilor 

culturale ale Casei de Cultură este crucială pentru atragerea publicului. 

În cadrul acestui proiect vor fi realizate două cataloage de prezentare cu informaţii 

fotografice şi text, dedicate unor proiecte culturale importante, organizate de TRADEM. 

Primul catalog este dedicat celor cinci ediţii ale Simpozionului Internaţional de Sculptură 

Drumuri Brâncuşiene. Catalogul va cuprinde date biografice ale artiştilor şi fotografii realizate cu 

operele în forma lor finală, în locul unde se află amplasate în municipiu. S-a urmărit realizarea unui 
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portofoliu de imagini a operelor de artă concepute în decursul celor cinci ediţii, prin angajarea unui 

artist fotograf care să realizeze o sesiune foto dedicată pentru fiecare lucrare sculpturală. În urma 

cercetării realizată de instituţia noastră pentru identificarea locaţiei unde acestea sunt amplasate în 

prezent ca mobilier urban urmărim şi păstrarea evidenţei celor 36 de sculpturi, cu ajutorul artei 

fotografice la un nivel înalt de performanţă. Rezultatul acestor sesiuni  fotografice va consta în 

realizarea a 36 de cadre cu obiectul în plan-întreg şi 36 de cadre cu obiectul în plan-ansamblu, 

respectiv 72 de materiale fotografice finite. Editarea şi machetarea acestor creaţii vor fi executate 

prin conceptul unui editor fotograf, specialist, urmărind prin stilul tehnic realizarea unor machete 

cu profil pictural.  

Aceste produse culturale vor fi exploatate ca suport pentru orice eveniment cultural care 

implică promovarea Casei de Cultură sau informarea publicului despre aceste opere de artă, de care 

se bucură oraşul Craiova. 

Al doilea catalog de imagini a fost dedicat expoziţiei de artă plastică a artiştilor craioveni, 

organizate la 06.10.2017 sub egida Noaptea Albă a Galeriilor şi va cuprinde 45 de imagini ale 

operelor aparţinând celor 27 de artişti plastici care au expus fotografiile de profil ale acestora şi 

datele lor biografice. Acest demers este motivat de prezenţa la evenimentul naţional Noaptea Albă 

a Galeriilor a celor mai valoroşi artişti craioveni ai momentului, cu lucrări realizate prin tehnici 

diferite, având un palmares impresionant. 

Programul Personajul sunt eu.  

Proiectul Caută povestea 

„Caută Povestea” este un proiect care și-a propus descoperirea a trei texte literare, creaţii 

originale din dramaturgia naţională şi universală care aparțin unui autor român, unui autor 

contemporan şi o creaţie din folclorul românesc. În acest sens s-au reunit 3 specialişti din domeniile 

Psihologie, Sociologie şi Litere, timp de 4 zile, câte 3 ore/zi, în cadrul unor sesiuni de dezbateri, în 

urma cărora, prin lucrări ştiinţifice bine documentate au stabilit care sunt cele trei texte elocvente 

urmărind următoarele teme: Greşeala, Curajul şi Munca în echipă. Aceste lucrări ştiinţifice vor 

reprezenta şi un suport academic sub formă de articole de specialitate punând în lumină mijloacele 

prin care poveştile pot influenţa dezvoltarea personală a copilului având ca dominante temele mai 

sus menţionate. 

Acest proiect joacă un rol esenţial în strategia culturală actuală, folosind ca metodă de abordare a 

implementării proiectelor, studiul aplicat. 

„Caută Povestea” subliniează importanţa lecturii într-o societate digitalizată unde accesul la 

informaţie prin mass-media şi internet este din ce în ce mai prezent, deformând prin elemente fără 

valoare educaţională comportamentul copilului, alienând creativitatea acestuia. Acest proiect este o 
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alternativă de petrecere a timpului liber într-un mod creativ stimulând dezvoltarea armonioasă a 

copilului, dirijată în acest sens de un studiu aplicat asupra conţinutului mesajului transmis. 

Proiectul Vreau să joc 

Este un atelier de creaţie artistică prin care ne-am dorit să implicăm publicul mic în activităţi 

care stimulează creativitatea în interpretarea textelor dramatice, prin intermediul artei actorului. Un 

grup de trei specialiști în domeniul: regie teatru-film, scenografie și literatură- dramaturgie au ajutat 

participanţii la acest atelier să cunoască tainele artei actorului oferindu-le sprijin în interpretarea 

unor personaje dintr-o operă literară dedicată publicului mic, descoperită în urma cercetării realizate 

în cadrul proiectului Caută Povestea, continuând astfel demersul început anterior şi subliniând rolul 

instituţiei noastre ca vector implicat activ în educaţia copiilor. 

Această acţiune stabileşte o platformă de lucru constructivă între specialişti şi participanţi 

din care rezultă diversificarea procesului de învăţare prin arta actorului. Este un proiect cultural care 

implică dezvoltarea laturii artistice a celor mici şi care poate deveni pe viitor un model de 

implementare a unei metode alternative în procesul de învăţare. 

Instituţiile de învăţământ primar pot deveni beneficiarii unui concept care să le servească ca 

suport în dezvoltarea armonioasă a copilului.  

Proiectul Distribuţia a fost următoarea 

Acest proiect a adus publicului larg un produs cultural finit, sub forma unui material audio 

constând în dramatizarea şi înregistrarea interpretării originale a unei creaţii literare pentru copii, 

apraţinând unui autor român: Imitație de I.L.Caragiale.  

Sub bagheta unui regizor şi cu participarea unor actori profesionişti din România  care vor 

da viaţă eroilor din povestea mai sus menţionată, având alături de ei copiii familiarizaţi deja cu acest 

subiect și studenți, absolvenți ai Facultății de Litere odată cu participarea la Atelierul de Creaţie 

Artisitică Vreau să joc s-a  creat un grup de lucru care a dat cea mai bună formă procesului de 

cercetare a programului Personajul sunt eu.    

Programul Open Space 

Proiectul Atelier de creaţie artistică Co-LABORATOR 

Este un proiect adresat actorilor, indiferent de anul absolvirii, care nu sunt angajaţi într-o 

Instituţie de Spectacole. Acest Workshop a fost susţinut de doi profesionişti din domeniul teatrului, 

un regizor şi un specialist în antrenament vocal şi mişcare scenică care, prin exerciţii specifice şi 

folosind ca suport textele shakespeariene au condus actorii implicaţi spre îmbunătăţirea mijloacelor 

de exprsie şi dezvoltarea unor tehnici noi, care să le permită să evolueze din punct de vedere 

profesional.  
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Pe parcursul desfăşurării proiectului, sesiunile de pregătire ale participanților au fost completate de 

întâlniri cu personalităţi marcante la nivel naţional şi internaţional din domeniul Teatrului (Emil 

Boroghină și Charles Chemin) împreună cu care au putut descoperi și aprofunda chestiuni teoretice 

importante, prin implicarea în discuţii active. 

Proiectul îşi propune dinamizarea mediului teatral independent prin angrenarea freelaceri-

lor în activităţi de cercetare dezvoltate de specialişti din domeniu, care vizează atât componenta 

practică, cât şi cea teoretică. Acest proiect joacă un rol esenţial în strategia culturală actuală, folosind 

ca metodă de abordare a implementării proiectelor studiul aplicat al unor tehnici teatrale susţinute 

prin exerciţii specifice şi discuţii teoretice. 

Astfel, odată cu aprobarea modificării programului cultural au putut avea o finalizare 

concretă prin procesul de implementare instituţional organizatoric şi obiectivele proiectului de 

management minimal iar beneficiarul nostru direct s-a bucurat de produsele culturale oferite de Casa 

de Cultură ˝Traian Demetrescu˝.  

Menţionez încă o dată că această solicitare s-a sprijinit pe o analiză a bugetului existent care 

asigura implementarea noilor proiecte propuse prin economia rezultată în urma reprogramării 

proiectelor mai sus menţionate. 

Ne propunem să identificăm tipurile de programe culturale cele mai atractive pentru publicul 

craiovean şi educarea treptată a consumatorului cultural prin produse culturale cu nivel artistic 

ridicat. Pe termen mediu şi lung se va avea în vedere conceperea de proiecte culturale cu finanţare 

nerambursabilă accesând: Programul „Europa Creativă 2014 – 2020 Subprogramul Cultura“, 

finanţator: Comisia Europeana, prin Direcţia Generală Educaţie şi Cultură şi Agenţia Executivă 

pentru Educaţie Audiovizual şi Cultură sau proiecte culturale finanţate de (AFCN) Administraţia 

Fondului Cultural Naţional. 

Situația economico-financiară a instituției: 

Situația financiară furnizează date despre situația patrimoniului la finele anului 2017, precum și 

situația plăților și a cheltuielilor efective, a creditelor angajate și a celor bugetare individuale. 

Situația este întocmită în conformitate cu legea contabilității nr. 82/1991, republicată și completată 

ulterior. 

 

 

Executia bugetară a perioadei raportate 

Bugetul de venituri (subvenții/alocații, surse atrase/venituri proprii) a fost aprobat în data de 

30.03.2017 prin Hotararea nr.215 a Consiliului Local Craiova și este prezentat după cum urmează: 
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Buget  Aprobat inițial ( mii lei) 

Surse atrase/Venituri proprii    1 

Subvenții/Alocații 1.060 

Total 1.061 

 

• Bugetul de cheltuieli (personal- contracte de munca, bunuri si servicii ) 

Bugetul total al institutiei este divizat după cum urmează: 

a) bugetul de cheltuieli pentru personal: include cheltuielile legate de salarii, indemnizații, sporuri, 

contribuții ale angajaților; 

b) bugetul de cheltuieli pentru bunuri și servicii: include cheltuielile legate de întreținere, bunuri de 

natura obiectelor de inventar, reparații curente, deplasări, pregatire profesională, protecția muncii, 

alte cheltuieli cu bunuri și servicii; 

O situație pe subcapitole bugetare se prezintă astfel: 

Denumire indicator Cod indicator Aprobat 

(mii lei) 

I  Cheltuieli de personal 

din care: 

 

10  Cheltuieli de personal  280 

10.01 – cheltuieli cu salariile în bani 220 

10.03  - contributii  60 

II Cheltuieli pentru 

bunuri și servicii 

20 Bunuri si servicii 781 

 20 .01 Bunuri și servicii 74 

20.02 Reparații curente 18 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10 

20.06 Deplasări, detasări, transferări 17 

20.11 Carti, publicații și materiale documentare 5 

20.13  Pregatire profesională 6 

20.14  Protecția muncii 3 

20.30  Alte cheltuieli 648 

 

În luna Octombrie 2017  prin Hotarârea Consiliului Local Craiova nr.403 din data de 26 octombrie 

2017 a fost efectuată o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției prin care acesta 

s-a majorat cu suma totală de 1 mii lei. Astfel bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură 

Traian Demetrescu este următorul:  
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Buget  Aprobat (mii lei) 

Surse atrase/Venituri proprii 1 

Subvenții/Alocații 1.060 

Donatii și Sponsorizari 1 

Total 1.062 

 

 

Denumire indicator Cod indicator Aprobat 

(mii lei) 

I  Cheltuieli de personal din care: 

 

10  Cheltuieli de personal  280 

10.01 – cheltuieli cu salariile în bani 220 10.03  - contributii  60 

II Cheltuieli pentru bunuri și 

servicii 

20 Bunuri si servicii 781 

 20 .01 Bunuri și servicii 75 

20.02 Reparații curente 15 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 10 

20.06 Deplasări, detasări, transferări 18 

20.11 Carti, publicații și materiale documentare 5 

20.13  Pregatire profesională 6 

20.14  Protecția muncii 4 

20.30  Alte cheltuieli 649 

 

În luna Noiembrie 2017 prin Hotarârea Consiliului Local Craiova nr. 444 din data de 23 noiembrie 

2017 a fost efectuată o altă rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al instituției prin care 

acesta s-a majorat cu suma totală de 2 mii lei. Astfel bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de 

Cultură Traian Demetrescu este următorul:  

 

Buget  Aprobat (mii lei) 

Surse atrase/Venituri proprii 3 

Subvenții/Alocații 1.060 

Donatii și Sponsorizari 1 

Total 1.064 
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În luna Decembrie 2017 a fost efectuată o virare în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituției prin care acesta s-a modificat astfel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire indicator Cod indicator Aprobat (mii lei) 

I  Cheltuieli de personal din 

care: 

 

10  Cheltuieli de personal  280 

10.01 – Cheltuieli cu salariile în bani 221 

10.03  - Contribuții  59 

II Cheltuieli pentru bunuri și 

servicii 

20 Bunuri și servicii 781 

 20 .01 Bunuri și servicii 61 

20.02 Reparații curente 5 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

10 

20.06 Deplasări, detasări, transferări 16 

20.11 Carti, publicații și materiale 

documentare 

5 

20.13  Pregatire profesională 3 

20.14  Protecția muncii 3 

20.30  Alte cheltuieli 681 

Buget  Aprobat (mii lei) Realizat (mii lei) 

Surse atrase/Venituri proprii 3 3 

Subvenții/Alocații 1.060 1.044 

Donatii și Sponsorizari 1 1 

Total 1.064 1.048 

Denumire indicator Cod indicator Aprobat 

(mii lei) 

Realizat 

(mii lei) 

I  Cheltuieli de personal din 

care: 

 

10  Cheltuieli de personal  280 270 

10.01 – Cheltuieli cu salariile în bani 221 221 

10.03  - Contribuții  59 49 
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• Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției (%): 

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituției pentru anul 2017 este de 0,40%. 

Veniturile proprii realizate în anul 2017: 

- Alte venituri din prestări de servicii și alte activități – 2.000 lei; 

- Donații și sponsorizări : 1.000 lei 

- Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituții publice: 1.000 lei 

• Gradul de acoperire a salarilor din subventie (%): 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenție este 100% 

 

2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform criteriilor de 

performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

Nr. 

crt. 
Indicatori de performanţă 

 Perioada 

 evaluată 

1. 
Cheltuieli pe beneficiar – lei - (subvenţie + venituri - cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 
31,14 

2.  Fonduri nerambursabile atrase (lei) 0 

3.  Număr de activităţi educaţionale/oră 285 

4.  Număr de apariţii media (fără comunicate de presă) 129 

5.  Număr de beneficiari neplătitori 33.650 

6.  Număr de beneficiari plătitori 82 

7. Număr de reprezentaţii/ Frecvenţa medie zilnică 258 / 64 

8.  Număr de proiecte/acţiuni culturale 118 

9.  Venituri proprii din activitatea de bază - mii lei 2 

10.  Venituri proprii din alte activităţi - mii lei 1 

 

E)  Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

proiectul de management: 

1. viziune; 

II Cheltuieli pentru bunuri și 

servicii 

20 Bunuri și servicii 781 778 

 20 .01 Bunuri și servicii 60 57 

20.02 Reparații curente 5 5 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

10 10 

20.06 Deplasări, detasări, transferări 16 15 

20.11 Carti, publicații și materiale 

documentare 

3 3 

20.13  Pregatire profesională 3 3 

20.14  Protecția muncii 3 3 

20.30  Alte cheltuieli 684 683 
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Voi dirija managementul TRADEM în sprijinul afirmaţiei potrivit căreia: „România e 

Europa în miniatură” şi astfel, pentru Municipiul Craiova, TRADEM trebuie să producă o bună 

parte a ofertei culturale. Având în vedere că arta nu răspunde principiului „cerere şi ofertă”, 

repertoriul modelează în mod semnificativ gustul şi consumul de cultură pentru cetăţeni.  

Mesajul managementului din perioada 2017-2022 este: „Act Cooltural” iar poarta instituţiei 

va fi tot timpul deschisă pentru colaboratorii interesaţi de viziunea managementului propus într-o 

dinamică continuă susținând turismul cultural. 

. 

2. misiune; 

Misiunea Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova este să asigure egalitatea accesului 

la informare, educaţie şi dezvoltare permanentă, prin respectul faţă de diversităţile colective şi 

individuale, indiferent de statutul social sau economic, vârstă, sex, apartenenţă politică, religie ori 

naţionalitate, prin crearea unui cadru cultural de valoare pentru societate  

(sursa Caiet de Obiective, anexa la dispoziția 1942/2017) 

3. obiective (generale şi specifice); 

Managementul instituţiei va avea ca principale obiective strategice în perioada 2017-2022 

următoarele axe de interes: 

- Cunoaşterea nevoilor, preferinţelor, aşteptărilor şi a practicilor de consum specifice 

diverselor segmente ale populaţiei (realizarea de anchete sociale în municipiul Craiova); 

- Proiectarea ofertei culturale  în funcţie de aceşti indicatori de consum; 

- Identificarea celor mai adecvate şi eficiente căi de difuzare a bunurilor şi serviciilor 

culturale; 

- Stimularea comunicării dintre creatori şi publicul consumator craiovean; 

- Promovarea creativităţii artistice; 

- Realizarea unor programe care au un impact direct în spaţiile regionale ale Olteniei; 

- Identificarea elementelor importante şi utilizarea reţelelor sociale în vederea diseminării 

complexe a bunurilor şi serviciilor în toate zonele de interes, apropierea actului cultural de 

comunităţile umane, mai ales în zonele defavorizate; 

- Afirmarea mesajului Managementului cultural enunţat şi al tuturor standardelor precizate în 

Caietul de Obiective. 

4. strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

În domeniul culturii şi artei trebuie să se pornească de la locul de excepţie pe care arta 

interpretativă românească îl deţine în contextul culturii româneşti şi în percepţia consumatorului de 

cultură din alte ţări. 
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Imaginea publică a proiectului cultural pe care-l susţin demonstrează că Arta se poziţionează 

în mod exemplar în mentalitatea principalelor segmente de public. Creatorii şi interpreţii români 

sunt argumentul de necontestat pentru direcţionarea strategiei în sensul susţinerii creativităţii şi 

recunoaşterii statutului social al creatorului şi artistului. 

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova asigură programe, proiecte şi festivaluri prin 

intermediul cărora se pune în valoare dramaturgia naţională şi universală, clasică şi contemporană, 

stimulând creativitatea şi inovaţia şi organizarea singură sau în parteneriat activităţilor artistice şi 

educaţionale complementare asigurând un climat propice prin susţinerea Consiliului Local 

Municipal. Modelul cultural european la care trebuie să ne raportăm ne impune un stil de lucru 

aliniat la standarde internaţionale care propun să contribuie la stabilirea unui cadru favorabil pentru 

schimbul de valori dinspre România către spaţiul culturii europene. 

Pe lângă proiectele care se bucură de succes în rândul opiniei publice sau cele de notorietate 

care sărbătoresc zile comemorative şi ale oraşului voi urmări dezvoltarea cultural-educaţională prin 

deschiderea către publicul tânăr cu ajutorul cursurilor de pregătire în domeniul artelor interpretative 

dezvoltând domeniul vocațional aducând specialişti care să susţină aceste programe. Tot pentru 

această categorie de vârstă sensibilă ne dorim să modernizăm și să utilăm spațiIle din administrare 

oferind un cadru optim întâlnirilor culturale. 

5. strategie şi plan de marketing; 

Comunicare + Informare + Accesibilitate = Participare 

Alături de „ecuaţia” de mai sus, putem enunţa un alt principiu definitoriu pentru activitatea de 

marketing: Calitatea evenimentelor TRADEM este cel mai important factor în atragerea unor 

categorii noi de public, dar şi în fidelizarea spectatorilor.  

Un factor important în transparenţa imaginii TRADEM în zona publică îl reprezintă un tip 

de promovare eficientă prin: panouri publicitare săptămânale pentru evenimente din perioada 

curentă în locurile special amenajate din Craiova;  

Contracte de parteneriat cu publicaţii de tiraj însemnat din presa locală şi cu reviste naţionale 

culturale; parteneriat media cu diverse platforme on-line. 

Pe viitor ne propunem instalarea unui ecran digital în interiorul instituției cu vedere la stradă 

unde să ruleze seara imagini şi informaţii despre acţiunile culturale ale TRADEM, precum şi 

oferirea de premii la propriile proiecte participanţilor la diverse concursuri culturale, organizate 

împreună cu stakeholderii implicaţi în aceste activităţi. Alcătuirea unei liste de E-mail Contact – 

utilizată la comunicarea cu publicul prin intermediul mesajelor de informare despre activitatea 

curentă a TRADEM este un alt punct pe care dorim să-l atingem.  
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Îndeplinirea sarcinilor necesare dezvoltării turismului cultural, social şi educaţional, prin 

organizarea de grupuri de copii din afara Municipiului Craiova, care să participe la reprezentaţiile 

dedicate lor precum şi realizarea unor anchete sociale pe bază de chestionar din care să se măsoare 

consumul cultural şi evoluţia (sau involuţia) fenomenului artistic la nivel cultural judeţean reprezintă 

de asemenea puncte importante ce trebuie atinse în vederea unei bune promovării a imaginii 

TRADEM.  

Activităţi de promovare vizate în perioada 2017-2022:  

- Cercetare şi evaluare a imaginii ”Tradem”;  

- Dezvoltarea relaţiei cu mass-media;  

- Alcătuirea unei liste de E-mail Contact;  

- Redactare de materiale  culturale diverse;  

- Gestionare evenimente;  

- Întărirea relaţiilor cu comunitatea, cu furnizorii, acţionarii;  

- Comunicarea internă. 

- Reinventarea siteu-lui TRADEM dintr-unul de prezentare într-o platformă utilă cu butoane 

intuitive urmărind interactivitatea socială.  

- Realizarea unui blog personalizat TRADEM. 

Obiective de marketing: 

- Creşterea şi diversificarea categoriilor actuale de public redefinite în grupe şi subgrupe, cu 

o componenţă clară pentru următoarea perioadă de management; 

- Crearea unor asocieri a mărcii unice, puternice şi favorabile; 

- Prezenţa activă în comunitate; 

- Identificarea şi utilizarea canalelor de comunicare adecvate fiecărui eveniment în vederea 

promovării directe către beneficiarii vizaţi.  

Produsul cultural este cel mai important element al oricărei strategii culturale. Produsele TRADEM 

vor fi realizate în conformitate cu proiectul de management şi vor avea următoarele direcţii de 

acţiune:  

- Dezvoltarea unor evenimente complexe ca răspuns la profilul specific al beneficiarilor; 

-  Furnizarea de informaţii echipei de management cu privire la nevoile, preferinţele, 

aşteptările, precum şi a practicilor de consum specifice publicului ţintă;   

- Planificarea clară a adresabilităţii fiecărui eveniment cultural realizat;  

- Identificarea activităţilor conexe care pot îmbunătăţi experienţa culturală;  

Plasarea (distribuţia) reprezintă procesul prin care este livrată oferta culturală şi mijloacele care le 

permit consumatorilor să beneficieze de ea. Deciziile referitoare la plasare influenţează profund 
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reacţia consumatorilor. O abordare de marketing a distribuţiei culturii înseamnă a face cultura 

disponibilă tuturor.  

Promovarea TRADEM îşi propune realizarea, facilitarea comunicării dintre evenimentul cultural şi 

public. Pentru aceasta, urmărim implementarea unei strategii de promovare integrată, care va îmbina 

potenţialul oferit de particularităţile fiecărui eveniment cultural cu nevoile, atitudinile şi obiceiurile 

de consum ale publicului. Ne propunem să comunicăm direct şi deschis cu beneficiarii prin 

intermediul canalelor de comunicare adecvate diverselor segmente de public.    

Vom aborda următoarele mijloace de promovare: promovare indoor/outdoor, relaţii publice, 

merchandising/ materiale promoţionale, promovare online.  

6. programe propuse pentru întreaga perioadă de management; 

Priorităţi generice de la care porneşte conceperea programelor pentru perioada  2017 - 2022, sunt: 

1. Dreptul de acces la viaţa culturală  

2. Dreptul de participare la viaţa culturală 

1.Programul „Interes.ro” 

Un program ce are ca scop cunoaşterea nevoilor, preferinţelor, aşteptărilor şi a practicilor de 

consum specifice diverselor segmente ale populaţiei (realizarea unei anchete în Municipiul 

Craiova), elaborarea şi promovarea de informaţii şi materiale despre activitatea TRADEM.  

Prin acest program se urmăreşte realizarea unei campanii puternice de acţiune culturală prin 

realizarea de  machete, afişe, materiale publicitare contribuind la promovarea serviciilor şi 

produselor artistice. 

2.Programul „Personajul sunt eu”  

Acest program este adresat în principal copiilor şi tinerilor vizeazând creativitatea prin 

imaginarea unui scenariu tip poveste în urma unor cercetări specifice socio-pedagogiei sociale. 

Dramatizarea de texte unde protagoniștii sunt copiii, studenți și absolvenți ai Facultății de Litere din 

cadrul Universității di Craiova care alături de nume consacrate ale scenei românești vor descoperii 

tainele interpretării în teatrul radiofonic. Universitatea din Craiova, Societatea Română de Radio-

Difuziune, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Teatru Naţional „Marin Sorescu” 

Craiova, Inspectoratul Şcolar  Judeţean Dolj sunt parteneri strategici ai TRADEM în acest demers. 

Acest program constituie fondul de dezvoltare şi creativitate artistică pe care se sprijină viitoarele 

personalităţi inovatoare de care societatea are nevoie. 

3.Programul „Deschis... la debut”  

Este programul ce contribuie la formarea tinerilor studenţi în ceea ce priveşte exersarea 

profesiei şi promovarea viitorului acestora prin creaţii profesioniste ale facultăţilor de profil. Se are 

în vedere crearea şi organizarea de workshopuri şi găzduirea de producţii scenice ale universităţilor 
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de artă din ţară, cu specializarea Artele Spectacolului (Actorie, Păpuşi şi Marionete, Regie, 

Scenografie, Coregrafie, Teatrologie). Atelierele de Creație vor juca un rol important în cadrul 

acestui program susținând educația nonformală și studiul asupra mijloacelor de expresie în artele 

interpretative. Potenţiali parteneri ai acestui program sunt: Teatrul Naţional „Marin Sorescu” 

Craiova; Teatrul pentru Copii şi Tineret „Colibri”; Facultatera de Litere a Universității din Craiova; 

Casa de Cultură a Studenţilor din Craiova; Şcoala de Artă „Cornetti”, deoarece şi aceste instituţii au 

ca obiectiv dezvoltarea spiritului creativ, modelarea talentului şi formarea personalităţilor. 

 

Programul „Open space” 

Acest program îşi propune să cuprindă prin proiectele sale toate activităţile ocazionale privind 

domeniile muzică, teatru, folclor, artă fotografică, creaţie literară, artă decorativă, desen, paradă de 

costume, gimnastica, dans etc. Acest program susține prin proiecte și maniferstări evoluția  

culturală, incluzând demonstrații artistice outdoor, proiecții de film, concursuri interactive de dans, 

parade artistice ale unor formațiuni cuturale, exerciții de arta magiei, reprezentații folclorice diverse, 

prezentare de oferte culturale din domenii conexe (gastronomie, porturi tradițiinale). 

Programul „Practika” 

Se are în vedere aglutinarea tuturor acţiunilor de formare profesională, workshop-uri, conferinţe, 

colocvii, simpozioane, cenacluri. Practika este un program complex la care beneficiarul ţintă este 

reprezentat de către profesionistul în teatru, film, studii lingvistice, sculptură, pictură, Artă 

fotografică, începând cu studentul şi încheind cu personalitatea matură a specialistului în arte. 

Programul„F-Estival” 

Acest program reuneşte toate proiectele culturale ce au ca format festivaluri de Artă combinând 

toate genurile de oferte culturale pentru aceste manifestări. 

Programul „Zilele Craiovei” 

Acest program iniţiat şi susţinut de Consiliul Local Municipal și Primăria Municipiului Craiova este 

deja de notorietate pentru cetăţenii Craiovei, drept care TRADEM va contribui împreună cu echipa 

de specialişti la asigurarea mediului profesionist de desfăşurare a activităţilor artistice prin 

implicarea în organizarea de eveniment, prin controlul asupra calităţii materialelor de promovare, 

prin organizarea unor evenimente out-door, astfel încât manifertările să aibă o structură omogenă şi 

o ţinută artistică de calitate.  

 

7. proiecte din cadrul programelor; 

1. Proiecte ale Programului „Interes.ro” 
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„Cine, unde, când” (Who is?, Where is? When is?) – Concursuri de proiecte grafice pentru 

promovarea activității instituției cu premierea câștigătorilor. Realizarea şi tipărirea de chestionare 

care să cuprindă întrebări generale despre  activitatea TRADEM  având ca scop aflarea nivelului de 

interes al publicului pentru  proiectele Casei de Cultură. Sesiuni fotografice pentru surprinederea 

momentelor importante din activitatea culturală a TRADEM în vederea realizării de cataloage 

informative pentru promovarea locală și națională.  

„Bun venit!” (Wellcome!) - realizarea de machete, afişe, materiale publicitare, contribuind  la 

promovarea serviciilor şi  a produselor artistice. 

 

2. Proiecte ale Programului „Personajul sunt eu” 

„Caută povestea” - formarea unui grup de cercetare care să cuprindă personalităţi din lumea teatrală 

şi academică în domeniul literaturii din România. Împreună vor dezbate problema nevoii de 

cunoaştere de către copii a patrimoniului literar. Urmărim identificarea unor opere literare de 

referinţă pentru cei mici. Exprimarea artistică prin joc conturează personalitatea copilului, devenind 

spectatorul cult în anii maturităţii. 

 „Vreau să joc” - Realizarea unui atelier de creaţie împreună specialişti din domeniul teatru la care 

vor participa copii şi tineri. Aceştia vor participa la acest proiect având ca scop iniţierea lor în 

interpretarea unor personaje de poveste, sprijiniţi în acest demers de specialişti în domeniu artelor 

inerpretative și ai literaturii. 

 „Distribuţia a fost următoarea…” - Înregistrarea unui material audio având ca suport dramatizarea 

de poveşti celebre din patrimoniul internaţional împreună cu actori consacraţi, studenţi, absolvenți 

ai Facultății de Litere - Universitatea din Craiova, copii și tinerii selectaţi în cadrul proiectului 

„Vreau să joc”. În realizarea acestui obiectiv vor fi invitaţi regizori de teatru radiofonic, scenarişti, 

personal calificat în tehnica audio dornici să participe la acest proiect în vederea diseminării 

produselor culturale pe piaţa radio din România. Aceste creații artistice vor deveni suport de 

promovare a TRADEM în diferite ocazii către beneficiari. 

3. Proiecte ale Programului „Deschis... la debut” 

 „Azi student, mâine actor” - Invitaţia producţiilor de licenţă a celor mai cunoscute universităţi din 

ţară care au în profilul de educaţie şi formare Artele Spectacolului să evolueze pe scenele 

partenerilor din acest program. Obiectivul acestui proiect este informarea prin cultură a publicului 

din judeţul Dolj despre nivelul creativ al şcolilor de teatru din ţară. O alternativă provocatoare pentru 

resursa creatoare locală ar fi organizarea unui Atelier de creație dedicat realizării unor produse 

culturale unice ca format și nonformale ca mijloc de implementare unde artiști locali, absolvenți ai 
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scolilor de artă din municipiu să elaboreza opere de creație artistică pentru întreaga comunitate 

locală verificându-și astfel potențialul de creație. 

„Atelier de creație Actorie Film”-  Unic ca format în arealul acțiunilor cultural-educaționale, acest 

proiect vizează pregătirea tinerilor și copiilor în domeniul artelor vizuale în contextul unei piețe a 

muncii în continuă dezvoltare cu o cerere mare din parte producătorilor. Acesta reprezită și o 

altenativă de petrecere a timpului liber în mod creativ potențând capacitatea individului de a 

descoperi tainele artei actorului de film împreună cu specialiști din domeniu. Întâlnirea 

beneficiarului cu profesori și specialiști din cinematografie prin invitarea unor nume de referință să 

prezinte prin experiențele personale mijloace de creație artistică va contura peisajul formatativ al 

cursantului. Acest demers va avea ca finalitate, după săptămâni de studiu, realizarea unui material 

audio-video (operă de creație artistică) cu paricipanții la aceste cursuri și prezentarea operei 

cinematografice publicului invitat să cunoască performanța unui studiu aprofundat. Diseminarea 

informației și către public ne va oferi feed-back-ul necesar elaborării unui nou produs cultural. 

Pentru realizarea creației audio-video vor fi achiziționate servicii cinematografice locale diminuând 

costurile realizării acesteie.  

„Co-LABORATOR” - Organizarea unui  workshop la care sunt invitaţi să participe actori și 

absolvenți ai facultăților de profil care nu au un contract permanent cu o instituție de spectacole şi 

profesori specialiși în domeniul vocațional al artelor interpretative. Astfel se vor întâlni absolvenți 

ai şcolilor de teatru pentru a-şi împărtăşi prin atelierele de creaţie cunoştinţe acumulate în timpul 

studiilor de specialitate, în scopul identificării unui limbaj teatral comun şi posibilitarea realizării 

prin grupuri de lucru a unor opere de creație. Studii nonformale din domeniul artelor interpretative 

prin intermediul atelierelor de creație. 

4. Proiecte ale Programului „Open space” 

„Da, da, dans!” - manifestaţie interactivă în care, sub îndrumarea unor instructori coregrafi, 

craiovenii sunt iniţiaţi în tainele dansului latino învăţând paşii de bază ai dansurilor salsa şi bachata. 

Evenimentul cuprinde pe lângă lecţia deschisă destinată publicului larg şi reprezentaţii profesioniste 

de salsa şi bachata susţinute de instructorii coregrafi, realizarea unei rueda de casino (un tip 

particular de salsa, în care participanţii dansează în cerc, executând mişcările care le sunt strigate de 

pe margine de un coordonator) cu participarea directă a publicului. 

„Art Act” – Zilele Mihai Viteazu – un proiect special prin intermediul căruia încercăm să-i antrenăm 

pe participanţi într-o atmosferă cu totul inedită, inspirată din obiceiurile medievale. 

Festivalul se desfășoară în piaţa centrală Mihai Viteazu care se transformă într-o tabără de creație. 

Ateliere de confecţionat diferite obiecte, începând cu vase de lut, echipamente de luptă sau chiar 

mici bijuterii. Spectacole de dans și pirotehnică, parade și expoziții de artefacte medievale vin să 
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întregească peisajul rupt din contextul istoric omagiind existența marelui conducător pe meleagurile 

Craiovene. 

„Urban Movie ”  Proiectul „Urban Movie” îşi propune să aducă cinematografia mai aproape de 

oameni, făcând-o accesibilă publicului larg, dornic să vizioneze filme de calitate, multe dintre 

ele distinse cu premii la festivalurile internaţionale de film. 

Proiectul are şi o latură educativă propunând o alternativă constructivă de petrecere a timpului liber 

ca divertisment cultural, dedicată atât tinerilor, cât şi celorlalte categorii de vârstă.  

Materiale cinematografice se vor proiecta outdoor (în format clasic pe pânză cu videoproiector) în 

două seri diferite câte un film în acord cu preferințele publicului. Evenimentul s-a născut din dorinţa 

noastră de a oferi o experienţă specială publicului prin vizionarea materialelor audio-video 

cinematografice de lung metraj creând un nou prilej de socializare între spectatorii săi şi de a îi 

provoca pe aceştia la dialog despre filme. Un mixt de oameni sunt invitaţi să trăiască împreună, într-

o atmosferă informală, experienţa unei seri de cinema. 

Săptamâna educației permanente în România - Festivalul Șanselor Tale, ediția a XIX-a- 

Festivalul Şanselor Tale este o manifestare cu tradiţie în Europa, are loc în peste 50 de ţări şi 

promovează conceptul de „învăţare pe tot parcursul vieţii”. 

La nivel local, promotorii oficiali ai acestui Festival sunt: aşezăminte de cultură (case de cultură, 

universităţi populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie 

non-formală cu activităţi în domeniul educaţiei adulţilor. 

„Săptămâna Educaţiei Permanente în România - Festivalul Naţional al Şanselor Tale  România” 

ajuns la cea de XIX-a ediţie, este organizată anual de către Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, 

promoterul naţional fiind Asociaţia „Euroed”. 

Pe parcursul festivalului, timp de o săptămână, se desfăşoară intensiv activităţi diverse, 

menite să-i motiveze pe adulţi să înveţe continuu, familiarizându-i cu oportunităţi de învăţare, 

conştientizându-i asupra necesităţii de a învăţa, precum şi a beneficiilor învăţării. Festivalul Şanselor 

Tale reprezintă o tradiţie în întreaga lume, fiind  un eveniment menit să îmbogăţească nivelul de 

cultură generală şi să le pună imaginaţia la încercare elevilor. 

Toate acţiunile desfăşurate  au ca scop lărgirea ariei festivalului, informarea cetăţenilor cu 

privire la drepturile lor in Uniunea Europeană, creşterea credibilităţii instituţiilor de educaţie 

nonformală în comunitate, o mai bună cunoaştere a nevoilor de educaţie la nivelul individului şi al 

comunităţii, integrarea persoanelor cu dizabilităţi, prin educaţie, sporirea coeziunii sociale şi a 

cetăţeniei active.  

Festival concurs de colinde și obiceiuri de Crăciun  - Deja cu o tradiție la Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu” şi în acest an, Festivalul-concurs de colinde şi obiceiuri de Crăciun „Dor de 
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sărbători” se va adresa grupurilor şcolare de colindători din instituţiile de învăţământ din judeţul 

Dolj. Evenimentul va avea loc în sala „Aula Buia” a Facultăţii de Agronomie, şi se va desfăşura pe 

trei secţiuni: grupuri de colindători din învăţământul primar, gimnazial și liceal.  Fiecare grup va 

interpreta două colinde, iar membrii acestora se vor prezenta în costum naţional popular sau într-o 

ţinută adecvată sfintei sărbători a Crăciunului. 

5. Proiecte ale Programului „Practika” 

„Art Stradal” – Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncuşiene”, ediţia a V-a, a VI-

a, a VII-a, a VIII-a și a IX-a. 

Având în vedere că acest festival s-a găsit la cea de a V-a ediţie în anul 2017, relevă necesitatea 

continuării programului asigurându-se o permanenţă în valorificarea tradiţiei şi artei contemporane 

pe piaţa culturală din regiunea Oltenia. 

Mijloacele de comunicare artistică se diversifică, iar lucrările vor fi realizate în prezenţa publicului 

doritor să cunoască secretele acestei arte.  

Obiectivul general al anului 2018 este de a încuraja împărtășirea și aprecierea patrimoniului cultural 

al Europei, de a crește gradul de conștientizare a istoriei și a valorilor comune și de a consolida 

sentimentul apartenenței în spațiul european comun. În urma unui concurs de promovare proiecte, 

organizat de Institutul Național al Patrimoniului în anul 2017 privind selecția celor mai competitive 

evenimente culturale pentru anul 2018, Casa de Cultură se numără printre câștigătorii acestui 

concurs cu proiectul cultural Simpozionul Internaţional de Sculptură „Drumuri Brâncușiene” ediţia 

a VI-a sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural.  

Prin urmare acest eveniment cultural a primit acordul de a utiliza identitatea vizuală a Anului 

deoarece contribuie la atingerea a unul sau mai multe obiective ale proiectului european, după cum 

este prevăzut în Decizia (UE) 2017/864 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 

privind Anul European al Patrimoniului Cultural 2018. 

Simpozionul Internaţional de Sculptură “Drumuri Brâncuşiene”ediția a VI-a va reuni la Craiova în 

perioada 1-31 August 2018 artiști din toată lumea care vor realiza 5 lucrări sculpturale din piatră și 

metal în urma unui concurs de proiecte sculpturale. Tema de anul acesta: Integritate, Unitate, 

Independență este inspirată din momentul istoric al Marii Uniri de la 1918.  

În urma concursului de proiecte lansat de Casa de Cultură în perioada:10 Aprilie -10 Mai, vor fi 

selecționate 2 proiecte de sculptură ambientală arhitecturală în metal și 3 proiecte de sculptură 

ambientală arhitecturală în piatră cu ajutorul unui juriu format din specialiști în domeniu și directori 

ai unor instituții de cultură locale. 

Astfel, se urmărește realizarea a 3 creaţii artistice din piatră (marmură de Rușchița) și 2 creații 

artistice din metal (materiale feroase și neferoase)  
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Pentru realizarea celor 5 lucrări sculpturale în piatră și metal, organizatorul propune ca spațiu 

de lucru curtea interioară și atelierele de fierărie ale Colegiului Tehnic de Arte și Meserii 

„Constantin Brâncuși” Craiova, fiind cel mai indicat amplasament din Municipiu făcând legătura 

cu perioada de formare a marelui artist. Această locație facilitează accesul la consumabile (apă și 

energie electrică) și deține un spațiu generos de desfășurare oferind un plus valoare proiectului 

datorită poziției sale în zona centrală simplificând participarea publicului în timp real la procesul de 

creație artistică. 

„Photo Family” - Această acțiune se înscrie în obiectivele noii strategii manageriale de dezvoltare 

a imaginii instituției prin proiecte de divertisment încercând să reînviem o tradiție care s-a stins din 

păcate în țara noastră dar care este din ce în ce mai prezentă în statele occidentale : amintirile de 

familie. Societatea este amenințată de digitalizare și consum ignorând naturalismul și relația directă. 

Dorim să oferim oamenilor un moment special de întâlnire împreună cu cei dragi într-un cadru 

prietenos dedicat acestui eveniment. 

Într-un mod creativ și profesionist acest proiect cultural de divertisment va trezi interesul 

participanților  pentru socializare și păstrare a amintirilor în spiritul familiei. 

„Art Edu” – Ateliere de creații artizanale și bijuterii, Cursuri de dans, Cursuri de Arta actorului de 

film, Cursuri de Arta magiei, Cursuri de Arta fotografică, Cursuri de pictură. 

„Rezidență Culturală  City Stock” - Scena vieții culturale cea mai animată și inepuizabilă o 

reprezintă spațiul urban. Pentru a surprinde secvențele ilustrate de aceasta cuprinzând în imagini și 

ansamblul architectural zonal propunem formarea unei tabere de creație fotografică la Craiova. 

Acest proiect este dedicat artiștilor fotografi din toată țara. Vor fi selectați 5 fotografi în urma fișelor 

de înscriere iar criteriile de selecție vor avea ca suport cv-urile participanților și experiențele în 

domeniu urmărindu-se specificul fotografie urbană. Pentru buna desfășurare și organizare a taberei 

fiecare invitat va avea ca temă de studiu o zonă a municipiului Craiova. 

Astfel, întreg Municipiul Craiova va fi împărțit în 5 zone de interes astfel:  

1. Zona - 1 Mai, Romanești, Popoveni – Luncă 

2. Zona – Brazda lui Novac, Bariera Vâlcii 

3. Zona – Centru 

4. Craiovița 

5. Siloz, Valea Roșie, Sărari 

Specialiștii invitați vor prezenta la finele taberei de creație câte 20 de fotografii, creații 

artistice cu imagini elocvente a zonelor de interes într-un cadru festiv la Casa de Cultură unde va fi 

organizată o expoziție pentru public. Aceste 100 de lucrări fotografice în totalul lor vor face parte 

din arhiva instituției care se mândrește cu un produs cultural autentic prilej pentru a realiza un 
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catalog al Casei de Cutură și a mediului unde aceasta activează (Municipiul Craiova) ca portofoliu 

pentru ocazia aniversării a 100 de ani de integritate națională. 

„Rezidență culturală  Story Wood Cut, Parcul Tineretului”-  ca zonă de agrement și promenadă a 

Municipiului Craiova este un punct de atracție permanent pentru societatea civilă și prin urmare 

trebuie acordată o atenție deosebită. 

Vegetația parcului în continuă schimbare crează un mediu propice amenajărilor din peisajul urban 

dar se transformă de-a lungul timpului într-un mediu mai puțin prietenos din punct de vedere estetic. 

Pentru a nu distruge flora existentă prin mijloace de tăiere a arborilor cu un grad de deteriorare 

ridicat, propunem o stilizare a mediului ambiant prin modelarea copacilor împreună cu artiști 

sculptori din toată țara care, pe perioada rezidenței culturale vor crea opere de artă dedicate copiilor 

ilustrând prin sculpturi imagini cu eroi și personaje celebre din operele dramatice pentru copii. Se 

vor invita artisti sculptori din regiunile importante ale țării Transilvania, Banat, Oltenia, Moldova, 

Maramureș și Muntenia pentru a întării ideea diseminării creațiilor culturale la nivel național 

susținând   turismul cultural. 

 Acest demers se înscrie în srategia de menegement cultural al anului dedicat Centenarul 

Marii Uniri venind în întâmpinarea acestei sărbători prin identificarea și invitarea artiștilor din zone 

ce acoperă întreaga hartă culturală a României. 

„Rezidență culturală  artă stradală pictură 3D Ilusions” - Imaginația înseamnă creație iar creația 

înseamnă artă. Un univers fantastic unde imagini fabuloase cu teme de inspirație a zonelor de interes 

public: esplanadele parcurilor sau ale centrului municipiului vor decora spații de promenadă sau de 

petrecere a timpului liber. Artă stradală pictură 3D Ilusions se caracterizează prin participare timp 

de trei zile a unor echipe de artiști din toată țara să descopere orașul Craiova și cultura locală pentru 

a crea pentru comunitate un mediu ambiental pictural definind locațiile publice de referință ale 

municipiului. O galerie în aer liber a a cel mult trei lucrări picturale mari promovând prin tehnica 

grafică de ultimă generație cu conținut artistic cultura și creația artistică orașul Craiova ca destinație 

a turismului cultural. 

„Distribuţia a fost următoarea”: (Tinerețe fără bătrânețe)  - Proiectul cultural „Distribuţia a fost 

următoarea” se încadrează în programul cultural aliniat noii strategii manageriale care îşi propune 

studiul aplicat ca metodă de educare a beneficiarilor şi atragerea unui capital de imagine consistent, 

prin angrenarea în activităţile Instituţiei a unor artişti consacraţi la nivel naţional şi internaţional. 

Atragerea acestui capital de imagine este necesară în contextul în care una dintre direcţiile 

manageriale o reprezintă turismul cultural. Astfel, prin produse culturale de calitate, având aportul 

unor artişti renumiți, Casa de Cultură va deveni un veritabil punct de reper pe harta culturală a țări. 
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Promovarea tinerilor absolvenți ai facultăților de Litere, Comunicare, Jurnalism și ai 

Departamentului de Arte Craiova din cadrul Universității din Craiova prin participarea directă 

alături de specialiști în domeniul artelor vizuale, teatru, literatură și film va oferi orașului nostru un 

plus valoare făcându-se cunoscut prin valorile culturale locale. Proiectul „Distribuţia a fost 

următoarea” îşi propune acordarea unui suport de pregătire practică în domeniul radiofonic a patru 

colaboratori aleşi în urma analizei din partea unei echipe de specialiști a nivelului educațional local 

în facultățile mai sus menționate și implicarea lor în realizarea unei înregistrări radio profesioniste, 

având ca suport  textul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” de Petre Ispirescu şi 

dramatizat de un scenarist profesionist. Acest proiect cultural se adaugă celorlalte proiecte similare 

ale Casei de Cultură care s-au dovedit a fi un succes pe piața culturală națională devenind un 

paşaport al instituției în contextul turismului cultural, sporind oferta de produse culturale şi de 

divertisment. 

6. Proiecte ale Programului „F-Estival”  

„Art fest logistic” Festivalul Internaţional Tineri Regizori „Theatre Networking Talents” ed. aII-a 

Proiectul fixează ca obiective realizarea materialelor promoţionale pentru această acţiune culturală, 

asigurarea condiţiilor de cazare, onorariu juriului, onorariul artiştilor precum şi oferirea de premii 

şi diplome. 

„Festivalul de film Divan la Craiova”- Un eveniment cultural dedicat pasionaților de artă 

cinematografică. Proiect cultural la prima ediție în cadrul TRADEM, dar cu notorietate la nivel 

european o oportunitate pentru dezvoltarea turismului cultural în municipiul Craiova. 

Această acțiune culturală cu renume internațional: Festivalul Internațional de Film: Divan 

la Craiova este un eveniment anual, care îmbină filme de calitate, bucate alese, turism, concerte, 

expoziţii şi un simpozion internaţional despre cinematografia balcanică. Balcanii reprezintă o 

regiune unde inspirația și creația dramaturgică și cinematografică are un potențial remarcabil. 

Cineaştii din Balcani au obţinut premii importante la Veneţia, Berlin, Cannes, ba chiar şi premii 

Oscar, majoritatea începând cu anii `80 când Emir Kusturica şi Theo Anghelopoulos au acaparat 

distincţiile marilor festivaluri europene. Şcolile cinematografice din fosta Iugoslavie, din Grecia şi 

Turcia obţin de mulţi ani premii la cele mai importante festivaluri de film europene, iar în ultimii 

ani s-au afirmat cinematografia românească, dar şi cea albaneză (obţinând primele premii la Cannes 

şi Berlin) sau cea bulgară. De aceea ni se pare că, fie şi în lipsa covorului roşu pe care laureaţii să 

se îndrepte către podium (căci festivalul nostru nu este bazat pe competiţe, ci pe comunicare), un 

festival cu participare balcanică poate reprezenta o provocare necesară la nivel local cu ecouri la 

nivel internațional. 
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 „Festivalul Mondial de poezie Mihai Eminescu” - Timp de trei zile la Craiova se vor reuni 100 

de poeți din țară și din lume în jurul ideii de promovare a temei de actualitate a acestui an aniversar: 

Centenarul Marii Uniri de la 1918 

Acest eveniment cultural de anvergură internațională se constituie într-o inițiativă a 

Fundației Europene „Mihai Eminescu“, precum și a Academiei Internaționale „Mihai Eminescu“, 

în parteneriat cu TRADEM, Consiliul Județean Dolj, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia 

Aman“, Institutul Cultural Român, ambasadele României în teritorii. Pentru a promova în spațiul 

public de azi valorile poeziei fără frontiere, conceptul de poezie interactivă cu o altfel de vizibilitate, 

prin activități de cointeresare a publicului la demersul poetic este nevoie să creăm cât mai multe 

relații cu asociațiile naționale și internaționale de profil. 

Festivalul include recitaluri poetice, lansări de cărți în prezența autorilor, mese rotunde, 

dezbateri, întâlniri cu oficialitățile locale, cu iubitorii de poezie. 

Lansat cu cinci ani în urmă, Festivalul Internațional de Poezie „Mihai Eminescu“ s-a vrut și 

a reușit a fi o manifestare literară generoasă, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic 

și politic și într-o Europă mereu în căutarea identificării și promovării propriilor valori culturale 

comune și distincte. 

Este un prilej fericit pentru toți iubitorii de poezie să-i cunoască pe unii dintre cei mai 

importanți creatori ai planetei, să descopere noi limbaje poetice, să aibă acces la un dialog real și 

interesant cu acești scriitori de valoare incontestabilă. Vor participa la această ediție nume 

importante ale poeziei universale de astăzi și unii din cei mai cunoscuțit poeți contemporani, de 

circulație internațională.  

În programul festivalului vor fi acțiuni culturale diverse precum: premii anuale ale 

Academiei Internaționale „Mihai Eminescu“, realizarea de portrete ale caricaturiștilor invitați, 

lansări de carte în prezența autorilor, recitaluri poetice internaționale, seri de poezie și muzică, 

prezentarea unui volum de poezie dedicate Centenarului Marii Uniri, conferințe de presă, discuții, 

proiecte de viitor, concluzii. 

Unic la nivel mondial acest festival adună scriitori și oameni de litere din toată lumea sub 

egida Consiliului Local Municipal și al Pimăriei Municipiului Craiova prin Casa de Cultură „Traian 

Demetrescu” care înțelege să dezvolte acest segment sensibil oferind literaturii un loc pricipal în 

viața cetățenilor.  

„Festivalul-Concurs Naţional de Poezie  TRADEM  ediția XL ” - Orizontul de aşteptare din partea 

publicului s-a lărgit, exigențele beneficiarului de acțiuni culturale au crescut şi e nevoie să fie 

descoperite noi modalități creatoare şi expresive, cu caracter novator, care să racordeze personalități 
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emblematice ale culturii craiovene la circuitul cultural actual, în ton cu principalele tendinţe similare 

de la nivel naţional şi internaţional.  

Casa de Cultură „Traian Demetrescu” îşi propune să dedice o săptămână de manifestări 

culturale şi artistice personalităţii scriitorului Traian Demetrescu, cu ajutorul cărora să reconfigureze 

în plan local, regional şi național figura unui remarcabil om de cultură, preocupat de promovarea şi 

racordarea literaturii române la modelele europene ale timpului său. Acest demers este necesar 

pentru a repune în legătură publicul din țară, dar şi comunitatea locală cu o personalitate craioveană 

deosebit de interesantă a secolului al XIX-lea, o personalitate care merită să fie scoasă din uitare, să 

fie descoperită sau redescoperită. 

Ridicarea nivelului de vizibilitate a poetului Traian Demetrescu la nivel național, prin 

popularizarea Concursului Național de Poezie „Traian Demetrescu”, cu ajutorul unor strategii 

eficiente de marketing cultural. Acest fapt va duce la propagarea numelui său în toate colțurile țării. 

Totodată, prin organizarea şi în acest an a secțiunii Traduceri în cadrul concursului, deschisă pentru 

două limbi de circulație internațională – engleză şi franceză – va creşte şi impactul internațional al 

operei scriitorului craiovean. 

Susținerea artei contemporane, în special a literaturii, prin stimularea – inclusiv materială - 

a persoanelor cu aptitudini şi talent, indiferent de vârstă; Încurajarea debutului artistic şi 

identificarea tinerilor cu potențial creator; Intensificarea dialogului şi a colaborării între tineri artişti 

din domenii diferite; Ridicarea nivelului de acces şi de participare a publicului la acțiuni culturale, 

prin diversificarea ofertei, dar şi crearea unor punți de comunicare, prin asigurarea caracterului 

interactiv al întâlnirilor; Creşterea nivelului de cunoaştere a operei şi personalității lui Traian 

Demetrescu, prin organizarea de recitaluri artistice sau de lecturi din creația sa. 

„Festivalul Concurs Național de Epigramă „Traian Demetrescu” ediția a VI- 2018 ”- Ajuns deja 

la cea de-a VI-a ediție, acest proiect cultural vizează organizarea unui concurs de epigrame, la care 

sunt invitaţi să participe toţi epigramiştii români interesaţi, din ţară şi din străinătate. Acest festival 

este un prilej de întâlnire a creatorilor de gen pentru a identifica nivelul de performanță al 

compozițiilor și sporește vizibilitatea intituției pe plan internațional. Lucrările premiate de juriul 

special format vor fi publicate în reviste de specialitate sub egida festivalului iar arhiva culturală a 

intituției se va bucura de un nou produs cultural autentic. 

„Festivalul-Concurs Naţional de Interpretare Muzicală Vreau să cânt ! ediția a XIV-” Proiectul 

cultural Vreau să cânt! oferă oraşului Craiova un eveniment artistic de calitate, dedicat în special 

publicului tânăr, care are nevoie să fie modelat şi educat într-o manieră care să cultive gustul pentru 

artă şi cultură. La nivelul Municipiului este o manifestare de gen care are deja tradiţie, care a atins 

un nivel înalt de performanţă şi care se bucură de un numar tot mai mare de participanţi şi de 
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simpatizanţi. Este un proiect de amploare al Casei de Cultură ,,Traian Demetrescu” şi prin faptul că 

se adresează nu doar localităţii sau regiunii Oltenia, ci tuturor oraşelor din România, anual 

înregistrându-se o prezenţă tot mai numeroasă în cadrul Festivalului. 

Prin realizarea anuală a acestui eveniment Instituţia noastră îşi doreşte să ofere comunităţii un 

eveniment de calitate, care să corespundă nevoilor culturale actuale.  

Vreau să cânt! este o rampă de lansare pentru cei care participă. Acest concurs oferă 

mediului artistic local, dar şi naţional o bază de selecţie, pune în legatură artişti, oraşe şi instituţii, 

motiv pentru care va rămâne în continuare unul dintre proiectele permanente ale Casei de Cultură 

,,Traian Demetrescu”.  

7. Proiecte ale Programului „Zilele Craiovei”  

„Program Art” – Asigurarea unei eficienţe pe piaţa culturală a regiunii este dată de realizarea unor 

caiete program şi invitaţii cu o grafică concepută special şi creată de profesionişti în domeniu. 

TRADEM își propune să găzduiască şi să organizeze activități propuse pentru acest program la 

sediul din strada Traian Demetrescu nr. 31 şi ale partenerilor. 

„Select Art” – Oferă suportul  pentru selectarea şi invitarea artiştilor şi a spectacolelor urmărind 

scopul calitativ al creațiilor în concordanţă cu nevoia de consum cultural şi educarea publicului 

craiovean.  

8. alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada de management. 

– Coorganizator pentru lansări de carte de literatură sau ştiinţifică;  

– Coorganizator ale unor evenimente din programele culturale ale Consiliului Local;  

– Anual, participant la evenimente organizate de ONG- urile partenere, legate de probleme 

educative şi cultural-artistice; 

– Bianual, Spectacole lectură şi întâlniri cu publicul;  

– Consiliere şi sprijin al formaţiilor artistice de amatori;  

– Periodic, realizarea unor anchete sociale pe bază de chestionar (studii de socio-psihologia 

artei) din care să rezulte cauzele-premisele evoluţiei/involuţia fenomenului artistic, finalităţile 

culturale ale societăţii la nivel general cu posibilitatea extinderii concluziilor la scară regională sau 

naţională;  

– Permanent, promovarea măsurilor necesare dezvoltării turismului cultural ca spaţiu de 

interferenţă a domeniilor cultural şi economic;  

– Anual, încheierea de parteneriate culturale cu alte instituţii de profil din ţară şi din străinătate, 

dar şi cu alte organizaţii ce şi-au propus drept scop derularea de proiecte culturale (fundaţii, asociaţii, 

organizaţii cultural şi educaţionale); 

– Demararea de proiecte cultural europene cu finanţare nerambursabilă;  
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– Deplasări trimestriale pentru identificarea din spaţiul cultural naţional al valorilor artistice 

pentru crearea de noi parteneriate şi contracte de colaborare. 

 

 

 

 

 

F) Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a resurselor 

financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor instituţiei ce pot fi 

atrase din alte surse 

1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare; 

 

Buget  Estimat (mii lei) 

Surse atrase/Venituri proprii 1 

Subvenții/Alocații 1.300 

Total 1.301 
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Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:  

În tabelului de mai jos, propunem o creştere a numărului de beneficiari cu un procent de creştere 

progresiv în fiecare an, urmărind o creştere sensibilă la sediu şi o prezenţă mai mare în afara sa, 

după cum urmează: 

Denumire indicator Cod indicator Estimat (mii 

lei) 

I  Cheltuieli de personal 

din care: 

 

10  Cheltuieli de personal  365 

10.01 – Cheltuieli cu salariile în bani 339,58 

10.02- Cheltuieli cu salariile în natură 13,05 

10.03  - Contribuții  12,37 

II Cheltuieli pentru bunuri 

și servicii 

20 Bunuri și servicii 937 

 20 .01 Bunuri și servicii 80 

20.02 Reparații curente 20 

20.05 Bunuri de natura obiectelor de 

inventar 

17 

20.06 Deplasări, detasări, transferări 17 

20.11 Carti, publicații și materiale 

documentare 

4 

20.13  Pregatire profesională 10 

20.14  Protecția muncii 3 

20.30  Alte cheltuieli 786 
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Nr. 

crt. 

BENEFICIARI 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Sediu 1.530 2.000 2.500 3.000 3.500 1.500 

2. Deplasare 32.202 40.000 42.000 42.500 43.000 20.000 

3. TOTAL 33.732 42.000 44.500 45.500 46.500 21.500 

 

Analiza progamul minimal realizat: 

TRADEM trebuie să creeze și să promoveze proiecte culturale de înaltă valoare artistică, să 

coordoneze și implementeze programe de cercetare și proiecte cu caracter educativ, social-formativ 

și estetic, destinate copiilor, tinerilor și adulților. De asemenea, „Tradem”   este un actor cultural 

important în viața culturală a Olteniei și a țării, mai ales prin faptul că misiunea sa este de a forma 

cultural numeroase generații de tineri și de a da publicului posibilitatea să cunoască arta la nivel 

internațional.   

„Act Cooltural” este mesajul managementului Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova 

Astfel, principala direcţie a „Tradem” trebuie să devină accesibilitatea la actul de cultură a 

publicului în Craiova și în regiunea Oltenia. Managementul va avea ca obiective principale 

dezvoltarea „Tradem”   pentru creşterea gradului de acces şi participare a publicului, cu precădere 

a tinerei generaţii, la actul de cultură, eficientizarea relaţiei „cultură-public”, astfel ca acesta să 

devină un punct de referință important pentru oraşul Craiova și județul Dolj. În consecință, 

managementul trebuie orientat simultan și spre reorganizarea resursei umane de care dispune ținând 

cont de numărul restrâns al angajaților. 

Având în vedere cele expuse la capitolul D) Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 1. 

analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul contabil al perioadei 

raportate unde am elaborat programul de activități specific perioadei de management consider că au 

fost îndeplinite toate obiectivele propuse privind realizarea programului minimal aprobat de 

Autoritate apreciind astfel nivelul calității proiectelor de dezvoltare personală, stimulând 

creativitatea artiștilor implicați, oferind un plus valoare programul cultural general venind în 

întâmpinarea diseminării creațiilor artistice la nivel național cu ecouri europene.  

Anul 2017 prin programul minimal realizat a dovedit publicului potențialul creativ al 

managementului actual axat pe promovarea turismului cultural, în contextul alinierii Casei de 

Cultură „Traian Demetrescu” la standardele educaționale și culturale de care societatea are atâta 

nevoie.  

PARTEA II: (Opţional) 
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Propuneri privind modificarea şi/sau completarea clauzelor contractuale, formulate, după 

caz, în baza prevederilor art. 39 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. 

În urma semnării contractului de management la data de 14.06.207 cu Primarul Municipiului 

Craiova, a fost sesizată Autoritatea în mai multe rânduri pentru lămurirea înțelesului termenului de 

Autoritate, folosit în cuprinsul ART. 5, alin. 1, litera c din contractul de management în care se 

precizează că managerul este îndreptățit: „să beneficieze de locuință de serviciu în cazul în care nu 

are domiciliul în localitatea în care instituția își are sediul sau să primească, din bugetul autorității, 

o sumă forfetară neimpozabilă, în cuantum de până la 50% din câștigul salarial mediu net pe 

economie, pentru a-și asigura cazarea și alin. 1, litera d – „să beneficieze lunar de decontarea 

cheltuielilor de transport pentru două deplasări dus – întors în localitatea de domiciliu, în condițiile 

legii”. Până în prezent nu s-a găsit nicio soluție pozitivă în sensul identificării instituției de la al 

cărei buget vor fi suportate aceste cheltuieli (bugetul local, având în vedere că Casa de Cultură 

„Traian Demetrescu” este instituție publică în subordinea Consiliului Local și a Primăriei 

Municipiului Craiova) sau de la bugetul propriu al Casei de Cultură. 

Ca variantă de soluționare a acestei situații propun încheierea unui act adițional la contractul de 

management înregistrat la Primăria Municipiuluin Craiova cu nr. 80347 di 14.06.2017 prin care să 

se clarifice noțiunea de Autoritate folosită în cuprinsul articolului citat mai sus în sensul precizării 

exprese a instituției din al cărei buget vor fi suportate cheltuielile. 

Vă comunicăm numere cu care adresele menționate au fost înregistrate la Primăria Craiova. 

Nr. 84445/ 18.07.2017-  Direcția Economico Financiară, Seviciul Buget 

Nr. 84450/19.07.2017 – Direcția Fond Locativ și Control Asociații de Proprietari, Serviciu 

Administrare Locuințe  

Nr. 106652/ 3.08.2017 – Direcția Economico Financiară, Seviciul Buget 

Nr. 121132/ 4.09.2017 – Seviciul Resurse Umane 

 

Cu deosebită considerație și respect, 

Manager, 

Conf univ. dr. Remus-Bogdan VLĂSCEANU 


