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Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de 

către Consiliul Județean Covasna, denumit în continuare autoritatea, pentru Școala 

Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, denumită în continuare instituția, aflată 

în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 189/2008  privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.269/2009, cu modificările și completările 

ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale 

regulamentului de evaluare. 

I. EVOLUȚIA INSTITUȚIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL DE DESFĂȘURARE A 

ACTIVITĂȚII 

I.1 COLABORAREA CU INSTITUȚII, ORGANIZAȚII, GRUPURI INFORMALE  

Școala Populară de Arte și Meserii reprezintă un factor de combinare a diferitelor 

posibilități de învățare în diferite domenii. Pornind de la această idee instituția caută 

încontinuu posibilități de formarea parteneriatului cu instituții, organizații, autorități 

căror misiune corespunde celei asumată de Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu 

Gheorghe. 

Anual colaborăm cu peste 20 de organizații, inclusiv instituții, întreprinderi, cu 

ajutorul cărora care ne sprijinim reciproc  în realizarea obiectivelor prestabilite anual.  

I.2 ANALIZA SWOT 

STRENGHTS – PUNCTE TARI 

Existența unui sediu bine echipat 

Existența dotărilor (echipamente, 

instrumente muzicale) diversificate 

WEAKNESS – PUNCTE SLABE 

Ocuparea sălilor pentru educaţia 

culturală permanentă  
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Cadre didactice (experți, instructori) bine 

pregătite 

Diversitatea ofertei educaționale 

permanente 

Aria largă a elevilor care frecventează 

cursurile de educație culturală 

permanentă 

Prezența instituției cu ofertele 

educaționale culturale permanente în 

multe localități 

Existența unei obiectiv (Centrul de 

Agrement Csipkés Zăbala) pentru 

diversificarea educației culturale şi 

organizarea de proiecte non formale 

Echipă de lucru cu idei inovative 

Dezvoltarea încontinuu a instituției  

Introducerea în curriculumul școlii a 

formării profesionale  

Lipsa a altor spații pentru diversificarea 

cursurilor din județ 

Lipsă de personal în vederea 

diversificării educației permanente 

culturale pentru a onora cerințele din 

județ 

Lipsa unor programe de perfecționare 

pentru experții/instructorii din domeniul 

educației culturale permanente 

Inflexibilitatea profesorilor în vederea 

mobilității 

Starea inadecvată a unor imobile din 

centrul de Agrement Zăbala 

Lipsa partenerilor din alte țări pentru 

depunerea proiectelor de finanțare în 

domeniul educației culturale 

permanente şi a educației adulților 

Procedura complicată în privința 

reconstruirii Centrului de Agrement 

Comandău 

OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂŢI THREATS – AMENINŢĂRI 

Statutul neclar al Școlilor Populare de 

Arte şi Meserii – interpretabilitatea 
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Deschiderea de către alte instituții 

culturale în vederea organizării de 

proiecte comune 

Deschiderea de către autorități publice 

locale şi asociații în vederea inițierii 

programelor educaționale permanente 

în domeniul culturii 

Eligibilitatea Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii în proiectele de finanțare 

Erasmus  

Folosirea imobilelor din Centrul de 

Agrement Zăbala în vederea organizării 

taberelor culturale 

Mărirea procentului de venituri proprii 

în vederea finanțării proiectelor culturale 

din venitul Centrului de Agrement 

Comandău 

Statutul juridic a Şcolii Populare de Arte 

şi Meserii Sfântu Gheorghe în vederea 

depunerii proiectelor de finanțare la mai 

multe organisme 

Implementarea cu succes a unui curs de 

educaţie a adulților de calitate în 

O.U.G. 118/2006 cu privire la statutul 

profesorilor încadrați. 

Bugetul micșorat 

Lipsa proiectelor de finanțare adresate 

Școlilor Populare de Arte și Meserii 
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parteneriat cu instituții din Uniunea 

Europeană 

Relație bună şi sprijin acordat de firmele 

din județ cu privire la derularea 

proiectelor culturale permanente şi 

organizarea cursurilor de educaţie a 

adulților 

 

I.3 EVOLUȚIA IMAGINII EXISTENTE, MĂSURI LUATE PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIRE, PERIOADA ANALIZATĂ 2015-2017 

I.3.1 PREZENTARE PUBLICĂRI MASS MEDIA  

Pentru fiecare program de educaţie culturală sau educaţie a adulţilor  

organizat(cursuri, workshop, tabere, examen de admitere, etc.) de instituţie au fost 

editate pliante şi afișe care fac parte din acest raport. În cursul anului 2016 am fost 

invitat în mai multe emisiuni de radio (Radio Târgu Mureş, Friss FM, Sláger Rádió, 

Sepsi Rádió) şi de televiziune (M1, Erdély TV, Polyp TV) în care de fiecare dată am 

subliniat importanța participării locuitorilor judeţului Covasna în proiecte de educaţie 

culturală permanentă.  

În cursul anului 2016 au fost editate pliante nu numai despre proiectele culturale dar 

şi despre formarea profesională a adulţilor şi Centrul de Agrement Csipkés Zăbala. 

După analiza perioadei 2015-2017 în privința diferitelor publicări  în mass media 

statisticile arată o tendință de creștere, care contribuie la îmbunătățirea imaginii 

existente a Școlii Populare de Arte și Meserii atât pe plan local, cât și la nivel național.  

Pa baza datelor statistice rezultă următorul grafic: 
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Publicări majore care includ prezența instituției: 

AN DE 

REFERI

NȚĂ 

LINK  

2015 https://covasnamedia.ro/actualitate/expozitia-ce-frumos-oras-e-clujul-la-

sfantu-gheorghe 

http://www.3szek.ro/load/cikk/78075/szep_varos_kolozsvar 

Scris Maghiar Român Local Național
Electronic

(TV/Radio)

2015 37 31 6 34 3 3

2016 43 32 11 39 4 5

2017 64 50 14 60 4 6
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/45412-megszunik-az-

arkosi-europai-tanulmanyi-kozpont 

2016 http://www.3szek.ro/load/cikk/87908/inasok_akik_kialltak_a_probat 

http://mesageruldecovasna.ro/admitere-la-scoala-populara-de-arte-si-

meserii-sfantu-gheorghe-in-aceasta-perioada/ 

http://www.sepsiradio.ro/page_2_9_3574_A-tanev-vegevel-a-

sepsiszentgyorgyi-Muveszeti-es-Nepiskola-kepzesei-is-lezarultak-.html 

http://hargitanepe.eu/baristak-sommelierek-es-pincerek/ 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/66443-nepszer-a-

borszakert-kepzes-haromszeken 

https://weradio.ro/cursuri-de-formare-profesionala-judetul-covasna/ 

https://covasnamedia.ro/actualitate/noi-posibilitati-de-formare-

profesionala-in-judet 

2017 http://www.erdely.ma/negyedszer-szervez-dramatabort-az-osono-

valamint-a-muveszeti-es-nepiskola/ 

http://multikult.transindex.ro/?hir=10349 

http://www.3szek.ro/load/cikk/104220/tobb_mint_hobbi_tanulas_szabad

idoben_a_muveszeti_es_nepiskolaban 

http://mesageruldecovasna.ro/scoala-populara-de-arte-si-meserii-pasi-

de-dans-popular-zona-buzaielor/ 

http://www.3szek.ro/load/cikk/87908/inasok_akik_kialltak_a_probat
http://mesageruldecovasna.ro/admitere-la-scoala-populara-de-arte-si-meserii-sfantu-gheorghe-in-aceasta-perioada/
http://mesageruldecovasna.ro/admitere-la-scoala-populara-de-arte-si-meserii-sfantu-gheorghe-in-aceasta-perioada/
http://www.3szek.ro/load/cikk/104220/tobb_mint_hobbi_tanulas_szabadidoben_a_muveszeti_es_nepiskolaban
http://www.3szek.ro/load/cikk/104220/tobb_mint_hobbi_tanulas_szabadidoben_a_muveszeti_es_nepiskolaban
http://mesageruldecovasna.ro/scoala-populara-de-arte-si-meserii-pasi-de-dans-popular-zona-buzaielor/
http://mesageruldecovasna.ro/scoala-populara-de-arte-si-meserii-pasi-de-dans-popular-zona-buzaielor/
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https://weradio.ro/admitere-pentru-toate-varstele-la-scoala-populara-de-

arte-si-meserii-sfantu-gheorghe/ 

 

I.3.2 STATISTICI FACEBOOK 

MENȚIUNI GENERALE, TERMINOLOGIE 

NB: Conform ULA Facebook furnizează statistici numai pentru o perioadă maximă de 

180 de zile. Statisticile următoare cuprind perioada 30. septembrie 2017. – 12. martie 

2018. Statisticile detaliate găsiți atașat separat. 

Reach: Pe o pagină de Facebook, reach-ul e dat de totalitatea utilizatorilor (fani şi 

prieteni ai fanilor), care au activat cel puţin o dată în rețea într-o perioadă dată şi care 

ar fi putut vedea un mesaj publicat pe pagina respectivă (deci au fost expuşi mediului). 

Asta NU înseamnă că toți utilizatorii din reach au şi văzut mesajul. Au activat în 

mediul în care mesajul a rulat, Facebook în cazul nostru, dar nu toți au văzut mesajul. 

Like: numărul total de likeuri la un articol. 

Interacțiune: nivel de angajare mai interactiv din partea audienței, poate însemna like, 

share, comentariu. 

STATISTICI GENERALE 

Conform Facebook, https://www.facebook.com/artecovasna/ are 1629 likeuri, 

respectiv 1628 de urmăritori. În statisticile următoare primul număr reprezintă data 

publicări, după care urmează titlul. Ultimele două numere înseamnă reachul, respectiv 

interacțiunea. 
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I.4 MĂSURI LUATE PENTRU CUNOAŞTEREA CATEGORIILOR DE 

BENEFICIARI 

Instituția are deja un sistem de evidență, în curs de inovare,  a elevilor din care în orice 

moment putem afla datele elevilor după vârstă, ocupație, domiciliu, etc. În fișa de 

înscriere / reînscriere cerem acordul beneficiarilor pentru a fi informat despre 

proiectele / programele organizate de instituţie, iar pentru cei care sunt de acord sunt 

trimise scrisori digitale trimestriale, sau ori de câte ori este nevoie.  
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În domeniul cursurilor de educaţie a adulților există o bază de date despre beneficiari. 

I.5 GRUPURILE-ŢINTĂ ALE ACTIVITĂŢILOR INSTITUŢIEI 

Grupul țintă al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe sunt de fapt toți 

locuitorii judeţului Covasna, de la vârsta de 5 ani. Profilul beneficiarului arată o 

împărțire spre vârsta de copii, dar prin proiectele educaționale pentru adulți aceste 

date se vor echilibra în anii următori. 

I.6 PROFILUL BENEFICIARULUI ACTUAL 

La Școala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - pentru cursurile de educaţie 

culturală permanentă -  au fost înscriși 586 elevi din care 379 de gen feminin şi 207 de 

gen masculin. Peste 60% din elevi au domiciliul în mediul urban, iar 40% din totalul 

studenților sunt din mediul rural din judeţul Covasna. 

II. EDUCAȚIE CULTURALĂ 

II.1 PREZENTAREA GENERALĂ 

În cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la nivelul 

compartimentului de educație culturală există 32 de domenii predate, conform 

tabelului alăturat există următoarele cursuri: 

 DENUMIRE DISCIPLINĂ DURATĂ CURS 

1. Pian  5 ani 

2. Sintetizator 3 ani 

3. Vioară clasică 5 ani 

4. Vioară populară 3 ani 

5. Contrabas 3 ani 

6. Violă 3 ani 

7. Cobză 3 ani 

8. Chitară 3 ani 

9. Chitară bas 3 ani 
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10. Flaut 3 ani 

11. Saxofon 3 ani 

12. Clarinet 3 ani 

13. Tubă 3 ani 

14. Trompetă 3 ani 

15. Corn de vânătoare 3 ani 

16. Tenor corn 3 ani 

17. Trombon 3 ani 

18. Percuție 2 ani 

19. Inițiere fanfară 3 ani 

20.  Ansamblu instrumental 3 ani 

21. Ansamblu coral 3 ani 

22. Ansamblu instrumental popular 3 ani 

23. Balet 3 ani 

24. Dans popular 3 ani 

25. Canto popular 3 ani 

26. Canto 5 ani 

27. Teoria muzicii 3 ani 

28. Desen, pictură, grafică 3 ani 

29. Pictură decorativă pe lemn 3 ani 

30. Artă decorativă populară 3 ani 

31. Teatru în educație 3 ani 

32. Artă decorativă 3 ani 

Gama serviciilor și a cursurilor oferite de instituție se extinde aproape anual, în 

conformitate cu cerințele pieței din domeniul cultural. Tendințele de modificare 

permanente care se înregistrează la acest nivel de educație duc la rezultatul ca 

anumitele cursuri devin indisponibile, însă în locul lor se introduc cursuri noi, 

adaptându-se la trendurile contemporane.  
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II.2 MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI DE EDUCAȚIE 

CULTURALĂ 

II.2.1 MISUNEA COMPARTIMENTULUI DE EDUCAȚIE CULTURALĂ 

Misiunea compartimentului de educație culturală constă în promovarea culturii 

tradiționale și al creației populare, urmând cu consecvență păstrarea prin programe 

de școlarizare, a specificului zonal și a cerințelor  populației  pe care o deservește, 

conservarea, valorificarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale 

comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal. Totodată 

pune accent pe stimularea creativității și talentului, învățarea și promovarea 

meșteșugurilor și îndeletnicirilor tradiționale, cultivarea valorilor și autenticității 

creației populare contemporane și a artei interpretative neprofesioniste în toate 

genurile. 

II.2.2 OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI 

Pentru îndreptarea către realizarea misiunii stabilite Școala Populară de Arte și Meserii 

și-a propus următoarele obiective: 

• Organizarea și desfășurarea activităților de învățământ artistic, în toate 

domeniile artistice și de însușire a meșteșugurilor tradiționale 

• Întocmirea și asigurarea îndeplinirii planurilor anuale de școlarizare în 

concordanță cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii și Cultelor 

• Planificarea activității instructiv-educativă a școlii 

• Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice (spectacole, expoziții, 

tabere de creație, schimburi culturale, etc.) 

• Promovarea obiceiurilor și tradițiilor populare specifice zonei, precum și creația 

populară contemporană 

• Promovarea tinerilor talentați din rândul propriilor cursanți 

• Formarea propriilor formații artistice, inițierea, organizarea participarea la 

concursuri și festivaluri județene, interjudețene, naționale și internaționale 
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• Asigurarea elaborării și participării la proiecte și schimburi culturale 

interjudețene, naționale, internaționale 

• Organizarea și realizarea altor activități în conformitate cu obiectivele instituției 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

II.3 PROIECTE CULTURALE  

În acest capitol prezentăm proiectele culturale desfășurate în perioada 2014-2017 

repartizate anual.  

II.3.1 PREZENTAREA ANULUI 2014 

II.3.1.1 DERULAREA EDUCAȚIEI CULTURALE PERMANENTE 

Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, după concursul de admitere din 

septembrie 2013, în prima parte a anului 2014 a avut clase în 12 localități din județul 

Covasna cu peste 450 cursanți. În anul 2015 am extins oferta de cursuri culturale 

introducând secţia de chitară bass în Sfântu Gheorghe, vioară populară, respectiv violă 

populară în Sfântu Gheorghe, Covasna, Aita Mare și Herculiane. Pentru introducerea 

secțiilor mai sus menționate a fost o mare necesitate, neexistând astfel de cursuri în 

județul Covasna. 

II.3.1.2 PROIECTE DERULATE ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2014 

1. IANUARIE 

Pe data de 18 ianuarie, cu coordonarea Doamnei Benkő Gizella a fost prezentat 

spectacolul de balet Spărgătorul de Nuci în Casa de Cultură din Covasna. 

2. FEBRUARIE 

Pe data de 1 februarie a fost prezentat spectacolul de balet Spărgătorul de Nuci în 

Teatrul Tamási ÁRON.  
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Orchestra de suflători din Zagon a susținut un concert în cadrul sărbătorilor de 

carnaval din localitate. 

3. MARTIE 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, corurile de copii din Covasna și Târgu Secuiesc 

au susținut un recital la care au fost invitați părinții.  

Pe data de 15 martie grupurile de la Zagon, Brateș, Târgu Secuiesc, au susținut recitalul 

de fanfară cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a Maghiarilor de pretutindeni. 

4. APRILIE 

Cu ocazia zilelor Kőrösi Csoma Sándor, copii de la secția din Covasna și corul 

Magnificat au susținut un recital artistic. 

Între data de 16 – 20 aprilie  orchestra din Zagon a participat la festivitățile zilelor 

localității Szigetvár unde a susținut mai multe concerte. 

5. MAI 

În luna mai, orchestrele din localitățile Zagon și Brateș au susținut mai multe concerte 

la festivaluri din județul Covasna și Harghita. La aceste evenimente participă anual 

toți copii de la școală. 

În cadrul programului Zilele Municipiului Sfântu Gheorghe școala participat cu 

numeroase spectacole şi reprezentații artistice, după cum urmează: 

• Spectacol de balet „Visele ne dau aripi” prezentat la Teatrul Tamási ÁRON. 

• Concertul vocal instrumental al grupurilor miniSnaps, Scholastic, Spam 

• În Grădina Artelor a urcat pe scenă grupul de dans popular din Vârghiș 

„Csillagkövetôk” precum şi nouă elevi de la secțiile de pian, saxofon, 

clarinet, canto şi sintetizator. 
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6. IUNIE 

 În luna iunie a avut loc o expoziția  de pictură decorativă pe lemn  la Sfântu Gheorghe 

în Casa cu Arcade. 

În luna iunie a mai avut loc  încă o expoziție de Artă decorativă la Aita Mare. 

Pe data de 03.06.2014-spectacol de balet-„Visele ne dau aripi” la Sfântu Gheorghe care 

a fost ținută în Teatrul Tamási ÁRON. 

În luna iunie a fost organizat „ Parcul sculptura vie” la Arcuș, Sfântu Gheorghe, 

Șumuleu Ciuc, Gheorgheni. 

În luna iunie a fost organizată tabăra de chitară cu 20 participanți. În tabăra de chitară 

timp de 7 zile elevii  Școlii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe au avut 

posibilitatea de a exersa cele învățate în anul educațional 2013-2014. 

Pe data de 06.10.2014 a avut loc întâmpinarea Trenului Nostalgiei la gara Sfântu 

Gheorghe. 

7. IULIE 

În luna iulie au fost organizate mai multe concerte în cadrul Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii: 

• Concert de suflători la Chichiș cu ocazia ” Zilelor Gábor ÁRON”. 

• Concert de suflători zilele Calvin-Telechia. 

• Întâlnirea Internațională a Fanfarelor de la Reci. 

A mai avut loc o tabără internațional de teatrul a elevilor pe data de 15-20.07.2014 pe 

care a fost ţinută la  Centrul de Agrement Csipkés. 
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Grupa lui Fazakas Mihály a avut o ocazia să participe la un schimb de experiență care 

a avut loc în Maroc pe data de 21.07-21.08.2014. 

8. AUGUST 

În luna august a fost organizate patru tabere la Centrul de Agrement Csipkés: 

• Tabăra Internațională de Teatru pentru Pedagogi 

• Tabăra de Arta decorativă 

• Tabăra de Balet 

• Tabăra de miniSnaps 

Scopul acestor tabere a fost de a profunda cele învățate în cursul anului educațional. 

Lângă programele educaționale elevii au participat la programe de educație non 

formală (concerte, prezentări, jocuri). 

9. SEPTEMBRIE 

În luna septembrie a mai avut loc încă o tabără de suflători care a fost ţinută către 

profesorii: Kelemen Szilárd, Musáth Gyula, Veres István, Éltes Áron. 

Pe data 14.09.2014 a avut loc  întâlnirea Fanfarelor  la Sfântu Gheorghe. 

Unul din cel mai important eveniment din viața școlii a fost examenul de admitere 

care a avut loc în mai multe localități: Sfântu Gheorghe, Covasna, Târgu Secuiesc, 

Bățanii Mici. 

La sfârșitul lunii a mai avut loc încă un spectacol comun cu Osonó în oraşul 

Celldömölk. 
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10. OCTOMBRIE 

În luna octombrie a mai avut loc încă un examen de admitere la sediul școlii din Sfântu 

Gheorghe. 

Pe data de 01.10.2014 corul miniSnaps a avut un concert cu ocazia Zilei Mondiale a 

Muzicii la Târgu Secuiesc. 

La începutul lunii grupa lui Fazakas Mihály a ținut un workshop pentru KOVAKŐ. 

În luna octombrie a avut loc o întâlnire tradițională a corurilor Covăsnene-Magnificat. 

Trupa lui István Ildikó și Mihály Pál a susținut un spectacol la Belin cu grupa de dans 

popular Csillagkövetôk în data de 11.10.2014. 

În mijlocul lunii au fost organizate mai multe concursuri de cântece populară 

„Tisztaforrás”  Őszirózsa de unde elevii noștri au câștigat mai multe premii. 

La sfârșitul lunii a mai fost o excursie de studii la Racoşul de Sus. 

11. NOIEMBRIE 

În luna noiembrie au fost organizate mai multe evenimente unde a participat Corul 

miniSnaps, respectiv a avut loc festivalul de dans şi muzică unde a participat grupa 

CSILLAGKÖVETŐK din  Vârghiș. 

A mai avut loc un Concurs  național de cântece și recitare balade „ Kriza János” de 

unde cursanții au adus premii semnificative. 

Corul din Covasna a participat la aprinderea  luminilor de Crăciun.. 

A început cursul -Dramaturgie  noțiuni de bază pentru conducătorii de grupe-21-

23.11.2014 
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12. DECEMBRIE  

În luna decembrie au fost ținute audițiile unde cursanții ne-dăruit momente prețioase. 

Pe data 23 decembrie a avut loc o conferință de Profesor-Elev-organizată de grupa 

KOVAKŐ. 

Gupa lui Fazakas Mihály a ținut un workshop de Teatru,  a mai avut loc un spectacol 

comun cu grupa Osonó care a fost susținut  în mai multe orașe. 

Concert la sediul Consiliului Județean Covasna- miniSnaps și Spam.  

Corul miniSnaps a ținut un concert fabulos la Consiliul Județean Covasna și la 

Restaurantul Park.  

În luna decembrie au fost organizate mai multe concerte de Crăciun: 

• Povestea de Ajun 

• Așteptarea lui Moș Nicolae-miniSnaps 

• Concert de Crăciun  în comuna Brateș 

II.3.2 PREZENTAREA ANULUI 2015 

În anul 2015 Școala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe,  a avut peste 500 

de elevi la Sfântu Gheorghe şi la 15 extensii în județ. Au fost înscriși 508 elevi din care 

308 de gen feminin şi 200 de gen masculin. Analizând elevii după grupe de vârstă 286 

sunt între vârstele 5-15 ani (56,29%),  122 au vârsta cuprinsă între 15 – 25 ani (24,01%) 

şi 100 cursanții sunt peste 26 ani. Peste 55% dintre elevi au domiciliul în mediul rural 

sau alt oraş din judeţul Covasna, iar 45% din totalul studenților sunt din Sfântu 

Gheorghe.  

În anul 2015 la Școala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe a oferit celor 

interesați 33 cursuri diferite. 
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II.3.2.1 PROIECTE DERULATE ÎN PERIOADA IANUARIE-DECEMBRIE 2015 

1. IANUARIE 

În luna ianuarie au avut loc audițiile de sfârșit de semestru la Zagon, Brateș, Reci şi 

Bixad. La sfârșitul lunii a avut loc evenimentul „Violát nevelnék”, un program dedicat 

cântecelor populare maghiare, unde au participat elevii şi profesorii instituției. 

2. MARTIE 

În luna martie a început programul “Dans popular pentru toți”, primul spectacol a 

avut loc la Vârghiș. La data de 8 Martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor – a 

fost organizat un spectacol la Târgu Secuiesc intitulat „Nőnapi Hangszín” din seria 

concertelor organizate în colaborare cu Casa de Cultură Vigadó.   Pe data de 15 martie 

grupurile de la Zagon, Brateș, Reci,  Târgu Secuiesc, au susținut recitaluri de fanfară 

cu ocazia sărbătorii Zilei Naționale a Maghiarilor de pretutindeni.  

3. APRILIE  

La data de 11 Aprilie, elevii de la grupul de dans popular Vârghiș au participat la  

Festivalul de dans popular “ Kékiringó ”, ediția a XVI-a. Cu ocazia zilelor Kőrösi 

Csoma Sándor, copiii de la secţia din Covasna şi corul Magnificat au susținut un recital 

artistic. A avut loc al 2-lea spectacol în cadrul programului Dans popular pentru toți, 

la Bixad. Elevii de la secțiile canto, pian, sintetizator au participat la programul 

Noaptea Muzeelor. 

4. MAI 

În cadrul programului Zilele Municipiului Sfântu Gheorghe, elevii școlii au participat 

cu mai multe spectacole şi reprezentații artistice:  

• Concert miniSnaps 

• Spectacol al grupului de dans popular din Vârghiș „Csillagkövetők” 
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• Concert Spam! 

• Concert Evolve 

Tot în luna mai a fost organizată Întâlnirea fanfarelor la Reci, unde au participat 

fanfarele de la Zagon şi Brateș. Formația EVOLVE a participat la Concursul național 

de muzică ușoară RITMUL MUZICII, organizat de Școala de Arte şi Meserii Cluj-

Napoca, în calitate de invitat special, ei fiind câștigătorii ediției precedente. Ansamblul 

vocal miniSnaps a participat cu un concert în cadrul expoziției de flori la Târgu 

Secuiesc, iar fanfara de la Brateș a avut un concert la Liceul de Artă “Carmen Silva” 

din Ploiești. 

5. IUNIE 

Pe data de 1 iunie, elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii au participat la mai multe 

evenimente organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Copiilor, la Covasna, Târgu 

Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Aita Medie etc. La mijlocul lunii a fost organizată Întâlnirea 

trupelor de teatru amator, unde au participat 9 teatre amatoare din țară.  Grupul de 

dans popular de la Vârghiș a participat la preselecția concursului “Fölszállott a Páva”- 

o emisiune televizată, iar la data de 15 au participat la Festivalul de dans popular 

pentru copii ”Perkő”. A fost deschisă expoziția elevilor de la secţia de Artă decorativă 

şi Pictură decorativă pe lemn, la Casa cu Arcade. 

După sfârșitul anului școlar, tot în luna iunie, au început şi taberele de vară pentru 

cursanți. Între 25-28 iunie elevii secției de la Artă decorativă au fost la tabăra “Csipkés” 

din Zăbala, după care au urmat copii din ansamblul vocal instrumental miniSnaps. 

6. IULIE  

În luna iulie cursanții au participat la mai multe festivaluri, concerte, întâlniri a 

fanfarelor, târguri etc. 
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A fost organizată tabăra pentru elevii de la secţia Dans popular la Valea Setét-Băţanii 

Mici. În colaborare cu Primăria Comunei Zagon a fost organizată Festivitatea de 10 ani 

de funcționare a fanfarei de tineret din Zagon împreună cu întâlnirea fanfarelor, unde 

au participat în afara elevilor școlii încă 7 grupe de fanfare din țară şi din Ungaria. 

7. AUGUST 

Luna august a fost luna taberelor şi a festivalurilor. Formațiile Spam! şi Evolve au dat 

concerte la SicFest şi la diferite evenimente (zilele comunei etc.). Au fost organizate 

taberele de balet, de chitară, tabăra de suflători pentru elevii Şcolii Populare de Arte şi 

Meserii și pentru alte persoane interesate în domeniile menționate. 

8. SEPTEMBRIE 

În luna septembrie a sosit vremea înscrierilor şi a examenelor de admitere, au fost 

înscrise peste 100 de elevi. În luna septembrie a fost organizată tabăra de muzică 

populară la Centrul de Agrement  ”Csipkés” din Zăbala. 

Cursanții au participat la diferite evenimente, ca Festivalul de ciocolată “Chocofest”, 

festivalul Cozonacului Secuiesc, Zilele Orașului Covasna, Ziua Prunei la Doboli de Jos, 

etc. 

9. NOIEMBRIE 

În luna noiembrie corul din oraşul Covasna a participat la întâlnirea corurilor; la 

Baraolt a fost organizat ultimul spectacol în cadrul programului Dans popular pentru 

toți. Elevii au început pregătirile pentru audițiile de Crăciun. 

10. DECEMBRIE 
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În luna decembrie au fost organizate audițiile de Crăciun la secțiile de pian, 

sintetizator, clarinet, saxofon, canto, vioară. La Biserica Evanghelică a avut loc 

concertul celor de la grupul vocal instrumental miniSnaps şi a elevilor Luizei Zan.  

Fanfarele de la Zagon, Brateș şi Bixad au dat concerte de Crăciun. 

II.3.3 PREZENTAREA ANULUI 2016 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii a organizat o serie de evenimente și pe parcursul 

anului 2016,  în diferite categorii, cum ar fi cursuri, tabere, concerte, audiții etc. 

Numărul participanților la evenimentele organizate a depășit 1000. 

Statisticile școlii arată un număr de 598 de înscrieri la cursurile oferite de Şcoala 

Populară de Arte şi Meserii.  

II.3.3.1 DERULAREA EDUCAȚIEI CULTURALE PERMANENTE ÎN ANUL 2016 

1. AUDIŢIILE ÎN FAŢA PUBLICULUI LARG: 

PIAN ŞI CANTO 

Profesor: Szilágyi Herbert Zsolt  

Data audiţiei: 12 Iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 20 

CANTO ŞI INSTRUMENTE POPULARE 

Profesoara: István Ildikó 

Data audiţiei: 7 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 30 

CHITARĂ ŞI TRUPE 
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Profesor: Ticuşan János 

Data audiţiei: 8 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 12 

SAXOFON, PIAN, SINTETIZATOR, FLAUT 

Profesori: Könczey Csaba, Cserkész Emese, Musáth Gyula  

Data audiției: 9 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 30 

INSTRUMENTE DE FANFARĂ - RECI 

Profesor: Veres István, Musáth Gyula, Kelemen Szilárd 

Data audiţiei: 16 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 6 

INSTRUMENTE DE FANFARĂ – ZAGON  

Profesor: Veres István, Musáth Gyula, Kelemen Szilárd 

Data audiţiei: 22 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 20 

BALET  

Profesoara: Tüzes Csilla 

Data audiţiei: 23 mai, 2016 şi 3 iunie, 2016 
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Numărul elevilor interpreţi: 80 

PIAN, SINTETIZATOR, VIOARĂ CLASICĂ 

Profesori: Szabó József, Petrosovitsch Eszter   

Data audiţiei: 3 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 22 

PIAN, VIOARĂ CLASICĂ, COR- COVASNA 

Profesori: Nagy Zsuzsa, Szabó József, Gáspár Csaba, Gyerő Katalin 

Data audiţiei: 22 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 24 

COR MINISNAPS 

Profesoara: Cserkész Emese 

Data audiţiei: 19-23 iulie, 2016 

Numărul elevilor interpreţi: 28 

În cadrul Zilelor Municipiului Sfântu Gheorghe a avut loc un concert ţinut de trupa 

Şcolii de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe,  Quartetul de Saxofon  Yvette és a 

Vámpírok.  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii a organizat două expoziţii, anume Expoziţia de Artă 

decorativă populară, creaţiile fiind expuse în perioada 20-27 iunie. Expoziţia de Desen- 

Pictură- Grafică a avut loc în perioada de 27 iunie – 15 iulie.  
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Pe parcursul anului 2016 cca. 200 de persoane au participat la taberele organizate de 

SPAM. În perioada 4-8 iulie a avut loc tabăra de Artă decorativă populară, organizată 

în tabăra şcolii din Zăbala, cu 24 de participanţi. Tabăra interetnică de dramă, 

organizată în perioada  25-29 august, a avut un număr de 15 participanţi. În Zăbala au 

mai fost organizate următoarele tabere tematice: 

• Tabăra de Teatru în perioada 14-18 august 

• Tabăra de Chitară – 21-28 august 

• Muzică populară şi Canto Popular  

• Tabăra de fanfară – 14-21 august 

Tabere organizate la Arcuș: 

• Tabăra miniSnaps 

• Tabăra de balet , 11-15 iulie. 

Şirul taberelor se încheie cu tabăra de Pictură pe lemn, în perioada 8-14 august, aceasta 

fiind organizată la Racoşul de Sus. 

80 de persoane au participat la Festivalul de teatru pentru trupele amatoare, în 

perioada 25-26 iunie, 2016.  În cadrul Festivalului de ciocolată a avut loc concertul dat 

de elevii domnului profesor Könczey Csaba.  

Totodată Şcoala Populară de Arte şi Meserii s-a reprezentat în cadrul evenimentului 

renumit Noaptea Muzeelor.  

Pe data de 22 iunie, 2016  a fost organizată audiţia finală a anului școlar, în cadrul unui  

spectacol combinat, participanţii fiind elevii doamnei profesoare István Ildikó,  

domnului profesor Szilágyi Zsolt-Herbert,   domnului profesor Könczey Csaba, 

precum elevii domnului Cserkész Béla.  



33 

 

SPAM a continuat organizarea şi derularea workshopurilor pentru dirijorii de coruri 

şi dirijorii de fanfare. 

WORKSHOP PENTRU CONDUCĂTORII DE FANFARE 

În perioada 27-30 octombrie s-a desfășurat Workshopul pentru dirijorii de fanfare din 

judeţul Covasna, la Băţanii Mari, cu participarea a 16 dirijori. În judeţul Covasna 

formațiile de fanfară au un trecut semnificativ. Primele grupuri s-au format în cursul 

anilor 1890-1900. În acest moment în judeţul Covasna există 16 astfel de formații, iar 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe a decis să asumă o parte din 

pregătirea profesională atât a conducătorilor, cât şi a membrilor formațiilor de fanfară.  

Scopul principal este de a ajuta formațiile de fanfară, prin dezvoltarea lor, de a acorda 

ajutor pentru pregătirea membrilor. Cursul de perfecționare a dirijorilor face parte 

dintr-un program complex, inițiat de Şcoala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu 

Gheorghe, în parteneriat cu Asociația Csala Kürtje.  

Cursul a fost condus de Czier Zsolt –dirijor din Foieni, jud. Satu Mare, şi de dirijorul 

Fazakas Mihály – Mezőkövesd, Ungaria. 

Întâlnirea, Workshop pentru dirijorii corurilor din Zona Baraoltului a avut loc pe 

următoarele date:  25 – 26 octombrie, 5 noiembrie 2016, Baraolt. 

Cursul de perfecționare a dirijorilor de cor face parte dintr-un program complex, inițiat 

de Școala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe, cu scopul de a sprijini 

formarea profesională a dirijorilor din zonă şi, implicit, de a păstra şi dezvolta tradiția 

corală din localitățile județului Covasna, prin cultivarea muzicii corale în relație cu 

publicul de toate vârstele, mai ales în rândul copiilor şi tinerilor.   

Cursul s-a desfășurat pe parcursul a 3 zile, respectiv pe 25 – 26 octombrie, unde au 

participat 9 dirijori,  iar materialul de studiu a cuprins diverse teme de teorie muzicală, 

şi pe 5 noiembrie, când la curs a participat şi Corul Zathureczky Gyula din Baraolt, cu 
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ajutorul căruia cei 9 dirijori au avut posibilitatea de a trece de la teoria muzicală la 

practica dirijorală, prin testarea unor noțiuni ce țin de interpretare, coordonare, stil 

muzical şi psihologia membrului de cor, în funcție de vârsta şi particularitățile 

aparatului său fonator.  

Conducătorul Cursului a fost Lőfi Gellért, directorul Liceului de Arte Plugor Sándor, 

din Sfântu Gheorghe. 

Concerte de Crăciun susținute de fanfare, decembrie 2016 

Scopul proiectului este ca trupele de fanfară din judeţul Covasna să fie promovate în 

diferite localități ai judeţului, pentru a oferi şansă de cunoaştere a acestui gen de 

muzică, precum şi transmiterea importanţei acestuia în cadrul unui eveniment festiv.  

• 4 Decembrie, Concert de Crăciun, Tămaşfalău, Fanfara de Tineret al 

Oraşului Covasna 

• 11 Decembrie, Concert de Crăciun, Leţfalău, Fanfara de Tineret al Oraşului 

Covasna 

• 27 Decembrie, Concert de Crăciun, Harale, Fanfara Ferenc Ernô din Brateș 

• 27 Decembrie, Concert de Crăciun, Belin, Fanfara de Tineret Vallató din 

Bixad 

• 28 Decembrie, Concert de Crăciun, Ilieni, Fanfara de Tineret din Zagon 

CONCERTE DE CRĂCIUN, SECŢIA DE CÂNTECE POPULARE 

Elevii secției de cântece populare ( 22), cu conducerea profesoarei István Ildikó, au 

pregătit un concert de Crăciun, cu cântece autentice. 

• 4 Decembrie, Sfântu Gheorghe, Biserica Unitariană 

• 11 Decembrie, Căpeni, Biserica Reformată 

• 16 Decembrie, Cernatu de Sus, Biserica Romano-Catolică 

• 18 Decembrie, Sfântu Gheorghe, Biserica Evangelică 
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INSTITUŢII CULTURALE 

Casa de Cultură al Orașului Covasna – În parteneriat cu această instituţie de cultură – 

sunt asigurate sălile de curs - se desfășoară cursul pentru corul de copii MAGNIFICAT 

condusă de doamna Gyerő Katalin, respectiv educaţia culturală individuală a 

Doamnei Nagy Zsuzsa şi a domnului Szabó József. Elevii de la această secţie au 

participat la mai multe evenimente cum ar fi: 

• 25 Aprilie- Întâlnirea corurilor de tineret-ediția I-a, Sfântu Gheorghe 

• 1 Iunie- Ziua copiilor 

• 12 Iunie - Audiții de sfârșit a anului școlar 

• 21 Octombrie- Întâlnirea corurilor local 

• 20 Decembrie – Audiţie de crăciun 

Casa de Cultură a Municipiului Târgu Secuiesc – În parteneriat cu această instituţie 

cuturală – este asigurată sala pentru curs - se desfăşoară educaţia formaţiei de copii 

condusă de doamna profesoară Cserkész Emese. Corul este compusă din 33 copii. 

Formaţia a participat la mai multe evenimente culturale la Târgu Secuiesc şi la Sfântu 

Gheorghe.  

• 15 Martie – spectacol de aniversare la Târgu Secuiesc 

• Aprilie – concert în cadrul Zilelor Sfântu Gheorghe 

• 25 Mai – concert în cadrul evenimentului ”Vigadó Hangszín” Municipiul 

Târgu Secuiesc 

• 1 Iunie – concert la Târgu Secuiesc  de Ziua Copiilor 

• 20 Iunie – spectacol de gală la Târgu Secuiesc 

• 26 Iunie- 2Iulie – Săptămâna Muzicală organizată la Arcuş 

• 10  - 15 Iulie, Zilele Simfonice Sfântu Gheorghe 

• 1 – 8 August, Turneu: Békéscsaba, Ungaria; Praga – Festivalul Internațional 

al corurilor 
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• 1 Octombrie – Ziua Mondială a Muzicii 

• 23 Decembrie – Concert de Crăciun, Sfântu Gheorghe 

• 27 Decembrie - Sunetele Crăciunului, Târgu Secuiesc 

AUTORITĂŢI PUBLICE LOCALE 

Primăria Aita Mare – În colaborare cu această primărie – partenerul asigură locaţia 

pentru desfășurarea cursului - se desfăşoară cursul de artă decorativă în cadrul căreia 

învață 22 persoane. Cursurile se desfăşoară lunar. Clasa a participat la următoarele 

evenimente/proiecte culturale: 

• Expoziție în cadrul târgului de paște, Aita Mare  

• În luna aprilie elevii au participat la târgul organizat cu ocazia Zilelor Sfântu 

Gheorghe 

• Expoziţie în cadrul Zilei Copiilor, Aita Mare şi Căpeni 

• Între data de 25- 28 Iunie a fost derulată tabăra de vară la Centrul de 

Agrement Zăbala (Csipkés) 

• Participare şi expoziție la Târgurile de Crăciun din: Aita Mare, Ghelinţa, 

Căpeni 

Primăria Brateş – în Comuna Brateş, în parteneriat cu Şcoala Generală Bibó József se 

desfăşoară cursurile de flaut, tenor horn, clarinet, trompetă, trombon. În anul 2016 

trupa de fanfară a participat la următoarele proiecte culturale: 

• 15. Martie – Manifestări la Brateş, Pachia şi Telechia 

• Mai -  Întâlnirea fanfarelor de tineret din Reci 

• Iunie – Întâlnirea Fanfarelor de tineret, Târgu Secuiesc 

• Iunie – participare la Întâlnirea Fanfarelor de la Cristuru Secuiesc 

• Iulie – Întâlnirea fanfarelor de tineret, Corund 

• Iulie – Concert în cadrul Zilelor Oraşului Covasna 

• 2 Iulie – Întâlnirea Fanfarelor, Brateş 
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• 31. August- 6 Septembrie – tabăra culturală la Centrul de Agrement  Zăbala 

(Csipkés) 

• 26 Decembrie – Concert de Crăciun, Brateş 

Primăria Bixad – în această comună cursurile de inițiere s-au terminat, începând cu 

anul școlar 2015 – 2016  a fost lansat cursul de inițiere în fanfară. Programele, 

evenimentele la care a participat fanfara: 

• 15 Martie, concert de comemorare, Bixad 

• 27 Martie, concert de Paște, Bixad 

• 5 Mai, Întâlnirea Fanfarelor, Arcuş 

• 6 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ozun 

• 12 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ghidfalău 

• 22 Iunie, Concert de încheierea anului, Sfântu Gheorghe, Muzeul Național 

Secuiesc 

• 23 – 26 Iunie, turneu în Slovacia, Marcelháza 

• 17 Iulie, Întâlnirea Fanfarelor, Reci 

• 28 Iulie, concert, Pensiunea Sólyomkő, Bixad 

• 30 Iulie, Zilele Satului Chichiş 

• 13 August, Zilele Satului, Bixad 

• 14 August, Întâlnirea Fanfarelor, Băţanii Mari  

• 27 August, Întâlnirea Fanfarelor, Târgu Secuiesc 

• 04 Septembrie, concert, Parcul Elisabeta, Sfântu Gheorghe 

• 04 Septembrie, Întâlnirea Fanfarelor, Brateş 

• 02 Octombrie, Întâlnirea Fanfarelor, Hărman 

• 14 Octombrie, concert, Bixad 

• 30 Octombrie, concert, Araci  

• 03 Decembrie, Zilele Culturale, Ozun 

• 25 Decembrie, Concert de Crăciun, Bixad 

• 26 Decembrie, Concert de Crăciun, Bixad 
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Primăria Reci – În anul școlar 2015 – 2016 – în colaborare cu primăria s-au desfăşurat 

cursurile de flaut, clarinet, saxofon, trompetă la care sunt înscriși 7 copii. În luna 

august, în parteneriat cu Fundația Pro Muzica a fost organizată Tabăra Interjudeţeană 

de Suflători, ediţia a XXIV-a în care Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe a fost implicată ca partener.  

Primăria Zagon – în colaborare cu primăria comunei se desfăşoară cursuri de flaut, 

clarinet, saxofon, trompetă la care sunt înscriși 9 copii. Totodată  5 copii frecventează 

cursurile de inițiere fanfară. Principalele proiecte punctuale au fost: 

• 15 Martie – Concert la Zagon şi Păpăuți 

• 12 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ozun 

• 22 Iunie - Audiții de sfârșit a anului școlar, Zagon 

• 7 Iulie, concert de sfârșit anul școlar, Sfântu Gheorghe 

• 16 Iulie, Întâlnirea Fanfarelor, Reci 

• 22 -30 August, Tabăra de suflători, Zăbala 

• 25 Decembrie – concert de Crăciun, Zagon  

Asociația Csillagkövetôk Vârghiș– în colaborare cu această asociație s-a desfășurat 

programul de educaţie culturală de dansuri populare. Grupul de dans popular din 

Vârghiș   în anul 2016 a participat la următoarele evenimente / programe culturale: 

• 20 Martie – Spectacol de dans popular la Merești 

• 11 Aprilie – Festivalul de dans popular “Kékiringó ”ediția a XVI-a 

• 3 Mai – Spectacol de dans popular la zilele Sfântu Gheorghe 

• 9 mai – Festivalul Cozonacului Secuiesc 

• 16 Mai – Întâlnirea grupurilor de dans popular la Biborțeni 

• 5 Iunie – Preselecția proiectului televizat “Fölszállott a Páva”- Valea Boroș 

• 14 Iunie – Festivalul național de dans popular pentru copii “Perkő”- 

Sânzieni 
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• 31 iulie- 6 august – Tabăra de dans popular  

• 30 August- Zilele Aita Mare 

II.3.4 PREZENTAREA ANULUI 2017 

În anul școlar 2017-2018 peste 160 de elevi au fost înscriși la diferite secții din cardul 

Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe. Astfel numărul elevilor înregistrați 

la nivelul compartimentului de educație culturală a ajuns la 586. 

II.3.4.1 DERULAREA EDUCAȚIEI CULTURALE PERMANENTE ÎN ANUL 2017 

1. IANUARIE 

• Pe data de 8 ianuarie a fost organizat evenimentul festiv intitulat 

“Örvendezzünk” în biserica reformată din Angheluș. Spectacolul a fost dat de 

elevii secției canto popular din cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii din 

Sfântu Gheorghe.  

• Concertul de Anul Nou dat de trupa de fanfară Asociația „Vallató” din Bixad 

organizat pe data de 21.01.2017, în localitatea Plăieșii de Jos. 

 

2. FEBRUARIE 

• Pe data de 4 Februarie a fost dat spectacolul  de carnaval respectiv seara de dans 

popular în localitatea Vârghiș, cu ansamblul de dans popular din aceeași 

localitate 

• În perioada februarie-martie obiectele pregătite de elevii Școlii Populare de Arte 

și Meserii din mai multe secții, au fost expuse a Școala Populară de Arte ”Tudor 

Jarda” din Cluj-Napoca.  

 

3. MARTIE 

• Pe data de 3 martie a fost organizată casa de dans popular cu ansamblul de dans 

popular din Brețcu, eveniment în cadrul căreia am încheiat într-un mod festiv 

perioada de carnaval.  
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• Concertul dat în localitatea Comolău din județul Covasna,  cu scopul primirii 

primăverii a avut loc pe data de 04.03.2017, spectacolul fiind ținut de trupa de 

fanfară Asociația „Vallató” din Bixad 

• La comemorarea revoluției din 1848-1849, în data de 15 martie, trupa de fanfară 

Asociația „Vallató” din Bixad a ținut concert în localitatea Bixad 

  

4. APRILIE 

• Pe 11 aprilie am participat cu fanfara de tineret din Zagon, aparținând Școlii 

Populare de Arte și Meserii, la Întâlnirea Fanfarelor de Copii din comuna Ozun   

• Pe 29 aprilie am participat cu elevele profesorului Musáth Gyula Udvardi 

Kincsô, Bálint Gyopár, Veres Liliana Maria la concertul organizat de Școala 

Populară de Artă și Meserii cu ocazia Zilelor municipiului Sfântu Gheorghe. 

• Tot în cadrul zilelor municipiului Sfântu Gheorghe elevii profesorului Könczey 

Csaba din secțiile de pian și chitară au realizat spectacol: 

o eleva Mihály Hanna, pianistă la anul III 

o eleva Rátz Ágota, pianistă la anul III 

o elevul Kinda Árpád Dániel, pianist la anul III 

o elevul Bende Bence, chitarist la anul I 

• În data de 8 aprilie eleva Vékony Kitty (secția de canto popular) a câștigat 

locul II la ediția VII al Concursului Regional de canto popular denumit 

„Csak Tiszta Forrásból” 

• Pe data de 28 aprilie 2017 în cadrul zilelor Sfântu Gheorghe, în sala mare 

al Teatrului Tamási ÁRON a fost prezentat spectacolul de balet Zâna 

păpușilor de Joseph Bayer, în care 68 de elevi și 2  artiști invitați au fost 

incluși 

• Concertul de Paști susținut pe data 16 aprilie 2017 a avut loc la Bixad 

invitații fiind membri trupei de fanfară Asociația „Vallató” din Bixad 

 

5. MAI 
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Pe  26 mai 2017 în sala mare al Teatrului Tamási ÁRON a fost prezentat spectacolul de 

balet Zâna păpușilor de Joseph Bayer.  

Pe 25 mai a avut loc concertul elevilor secției de canto popular, profesoara lor fiind 

István Ildikó.  

6. IUNIE 

• Profesoara Cserkész Emese a organizat Săptămâna muzicală de Tineret la 

Centrul de Educație pentru Adulți din Arcuș, unde au participat 30 elevi. 

• Musáth Gyula, profesor de fanfară, pe 17 iunie a organizat Întâlnirea Fanfarelor 

de Copii din comuna Zagon  

• 1 Iunie- Expoziție de desen în cadrul Zilei Copiilor 

• În luna iunie a avut loc Festivalul de teatru pentru trupele amatoare organizat 

sub coordonarea profesorului Fazakas Mihály. 

• Pe parcursul lunii iunie mai multe concerte au fost ținute de trupa de fanfară 

din Brateș: 

o 11 iunie- Ozun 

o 17 iunie- Zagon 

o 18 iunie- Bixad 

o 25 iunie- Cristuru Secuiesc 

• Pe data de 10 iunie 2017 Asociația „Vallató” din Bixad a dat concert în cadrul 

Maratonului din Tușnad, ediția IX-a.  

• Pe 13 iunie s-a desfășurat programul ”Mesterségem címere” în localitatea 

Cernat, la muzeul Haszmann Pál. În cadrul acestui eveniment au fost prezentate 

meserii tradiționale care există și în prezent, participanții fiind elevii diferitelor 

școli profesionale din județ.   

• În luna iunie a avut loc audiția comună a secțiilor  chitară, pian, fanfară. 

concertul a fost susținut în Muzeul Național Secuiesc din Sfântu Gheorghe. 

• Expoziţia grupei de arte vizuale, Sfântu Gheorghe a avut loc în perioada 12-20 

iunie  
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7. IULIE 

• În luna iulie elevii profesoarei Cserkész Emese au dat concert în cadrul 

festivalului NOISE din Brașov  

• Pe 2 iulie au participat elevii  secției de fanfară aflați sub îndrumarea 

profesorului Musáth Gyula  la Întâlnirea Fanfarelor din Brateș  

• În perioada 28 iulie-2 august a fost organizată tabăra de chitară în localitatea 

Zăbala, cu 20 participanți. 

• În perioada 31 iulie-4 august a fost organizată tabăra de balet în localitatea 

Cernat, 22 copii, fiind invitați 2 profesori de balet din Ungaria.  

 

8. AUGUST 

• În perioada 21-26 august am organizat tabăra de suflători la Zagon unde au 

participat  elevii Școlii Populare de Artă și Meserii în număr 36 elevi 

• Pe data de 26 august profesorul Musáth Gyula împreună cu elevii lui din Zagon 

a participat  la Întâlnirea Fanfarelor organizată la Târgu Secuiesc.  

• Pe data de 12 august am ținut casa de dans popular în cadrul Festivalului Sic-

Fest. 

• Pe 13 august ansamblul de dans popular din Brețcu a susținut spectacol în 

cadrul zilelor localității Brețcu 

• Ansamblul de dans popular din Vârghiș împreună cu ansamblul de dans 

popular din Aita Mare au interpretat un spectacol în cadrul zilelor localității 

Aita Mare. 

 

9. SEPTEMBRIE 

• Pe 3 septembrie Fanfara de Tineret din Zagon aflată sub coordonarea 

profesorului Musáth Gyula  la concertul organizat în parcul municipiului 

Sfântu Gheorghe.  
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• În perioada 5-9 septembrie a avut loc tabăra de dans și muzică populară în 

tabăra Csipkés din Zăbala.  

• Pe 10 septembrie a fost susținut un spectacol în cadrul zilelor Căpeni de 

ansamblurile de dans popular din Vârghiș și Căpeni. 

• Expoziția elevilor secției de arte populare decorative, extensiunea Bățanii Mici, 

a avut loc în data de 24 septembrie.  

 

10. OCTOMBRIE 

• În luna octombrie Corul miniSnaps, îndrumat de profesoara Cserkész Emese, a 

participat la Festivalul Internațional al Corurilor din Sardinia.  

• Cu deschiderea anului școlar 2017/2018 pentru prima oară Școala Populară de 

Arte și Meserii a lansat cursul de dans popular în zona Buzoaielor.  

 

11. NOIEMBRIE 

• În luna noiembrie am sărbătorit 10 ani de la înființarea ansamblului de dans 

popular din Vârghiș, cu această ocazie Școala Populară de Arte și Meserii a 

organizat un program întreg destinat sărbătoririi aceste ocazii speciale (seară 

de dans populară, muzică populară, expoziție de fotografii).  

• Pe data de 21 noiembrie pianistul Szôcs Botond a dat concert locuitorilor 

Tălișoarei și a oaspeților Castelului Hotel Castle Daniel. Evenimentul a fost 

organizat de Școala Populară de Arte și Meserii împreună cu Asociația Living 

Castle Daniel și Universitatea Transilvania din Brașov.  

• În perioada 8-10 noiembrie 2017, a avut loc Workshopul pentru conducătorii 

trupelor de fanfară din județul Covasna. Evenimentul a fost organizat în 

localitatea Bățanii Mari.  

• La Baraolt, în perioada 14-16 noiembrie a avut loc cursul de dirijat cor, pentru 

dirijorii corurilor din județ.  

 

12. DECEMBRIE 
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• Corul aflat sub îndrumarea profesoarei Cserkész Emese a participat la  

Festivalul de Advent din Brașov 15 decembrie. 

• Pe parcursul lunii au fost organizate o serie de concerte de Crăciun fiind incluse 

diferite localități din și dinafara județului : 

• Pe data de 22 decembrie corul miniSnaps a ținut Concertul de Crăciun la Târgu 

Secuiesc.  

• Pe data 26 decembrie am organizat concertul de Crăciun din comuna Zagon, cu 

participarea tuturor elevilor școlii și a Fanfarei de Tineret Zagon aflați sub 

coordonarea profesorului Musáth Gyula.  

• Pe data de 9 decembrie a avut loc concertul susținut de  trupa de fanfară 

Asociația „Vallató” din Bixad în localitatea Săcele 

• Pe 25-26 decembrie trupa de fanfară Asociația „Vallató” din Bixad a dat concert 

în localitatea Bixad 

• Pe 28 decembrie avut loc în Harale concertul de Crăciun interpretat de trupa de 

fanfară Asociația „Vallató” din Bixad 

• Elevii  profesoarei István Ildikó la secția de canto popular au interpretat 

următoarele spectacole: 

o 10 decembrie- Casa Speranței - Brașov 

o 17 decembrie- Apața 

o 21 decembrie - biserica fortificată reformată din Sfântu Gheorghe 

• Pe 17 decembrie în localitatea Sâncraiu și-a prezentat spectacolul ansamblul de 

dans popular din Vârghiș  

• În data de 8 decembrie elevii secției de balet, sub coordonarea profesoarei Tüzes 

Csilla, au dat spectacolul intitulat Minute de balet modern și jazz  în 

Restaurantul Park din Sfântu Gheorghe.  

• În data de 16 decembrie, înainte de sărbătorile de Crăciun, sub coordonarea 

profesoarei Bíró Melinda a fost ținută o expoziție cu  lucrările copiilor pe tema  

unei povești alcătuită de ei. Copii la deschiderea expoziției au cântat și au recitat 

poezii, pentru o atmosferă plăcută. 
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II.3.5 REVIZUIREA DATELOR STATISTICE PERIOADEI MANAGERIALE 2014-

2017  

În acest capitol analizăm ansamblul activităților desfășurate în perioada managerială, 

respectiv urmează prezentarea datelor statistice înregistrate în sistemul electronic 

școlar.  

II.3.5.1 CURSURILE DESFĂȘURATE ÎN PERIOADA 2014-2017  

În perioada revizuită următoarele cursuri de educație culturală au fost predate în 

cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe: 

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

CURS 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

CURS 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

CURS 

NR. 

CRT. 

DENUMIRE 

CURS 

1. Pian 1. Pian 1. Pian 1. Pian 

2. Sintetizator  2. Sintetizator  2. Sintetizator  2. Sintetizator  

3. Vioară 

clasică  

3. Vioară 

clasică  

3. Vioară 

clasică  

3. Vioară clasică  

4. Vioară 

populară  

4. Vioară 

populară  

4. Vioară 

populară  

4. Vioară 

populară  

5. Horn  5. Contrabas 5. Contrabas 5. Contrabas 

6. Violă  6. Violă  6. Violă  6. Violă  

7. Cobză  7. Cobză  7. Cobză  7. Cobză  

8. Chitară  8. Chitară  8. Chitară  8. Chitară  

9. Chitară bas  9. Chitară bas  9. Chitară bas  9. Chitară bas  

10. Flaut 10. Flaut 10. Flaut 10. Flaut 

11. Saxofon 11. Saxofon 11. Saxofon 11. Saxofon 

12. Clarinet 12. Clarinet 12. Clarinet 12. Clarinet 

13. Tubă  13. Tubă  13. Tubă  13. Tubă  

14. Trompetă  14. Trompetă  14. Trompetă  14. Trompetă  

15. Corn de 

vânătoare  

15. Corn de 

vânătoare  

15. Corn de 

vânătoare  

15. Corn de 

vânătoare  

16. Tenor horn 16. Tenor horn 16. Tenor horn 16. Tenor horn 

17. Trombon 17. Trombon 17. Trombon 17. Trombon 

18. Percuție  18. Percuție  18. Percuție  18. Percuție  

19. Inițiere 

fanfară  

19. Inițiere 

fanfară  

19. Inițiere 

fanfară  

19. Inițiere 

fanfară  

20.  Ansamblu 

instrumental  

20.  Ansamblu 

instrumental  

20.  Ansamblu 

instrumental  

20.  Ansamblu 

instrumental  

21. Ansamblu 

coral 

21. Ansamblu 

coral 

21. Ansamblu 

coral 

21. Ansamblu 

coral 

22. Istoria 

muzicii  

22. Ansamblu 

instrumental 

popular  

22. Ansamblu 

instrumental 

popular  

22. Ansamblu 

instrumental 

popular  

23. Balet 23. Balet 23. Balet 23. Balet  
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24. Dans popular  24. Dans popular  24. Dans popular  24. Dans popular  

25. Canto 

popular  

25. Canto 

popular  

25. Canto 

popular  

25. Canto 

popular  

26. Canto 26. Canto 26. Canto 26. Canto 

27. Teoria 

muzicii  

27. Teoria 

muzicii  

27. Teoria 

muzicii  

27. Teoria 

muzicii  

28. Desen, 

pictură, 

grafică  

28. Desen, 

pictură, 

grafică  

28. Desen, 

pictură, 

grafică  

28. Desen, 

pictură, 

grafică  

29. Pictură 

decorativă pe 

lemn 

29. Pictură 

decorativă pe 

lemn 

29. Pictură 

decorativă pe 

lemn 

29. Pictură 

decorativă pe 

lemn 

30. Artă 

decorativă 

populară  

30. Artă 

decorativă 

populară  

30. Artă 

decorativă 

populară  

30. Artă 

decorativă 

populară  

31. Sculptură în 

lemn 

31. Horn 31. Teatru în 

educație  

31. Teatru în 

educație  

-  32. Sculptură în 

lemn 

32. Artă 

decorativă  

32. Artă 

decorativă  

  33. Istoria 

muzicii  

- - - - 

TOTAL 31  33  32  32 

 

II.3.5.2 LOCALITĂȚILE IMPLICATE ÎN ACTIVITEA CULTURALĂ ÎN PERIOADA 

2014-2017 

Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe anual implică 15 localități în 

privința predării cursurilor de educație culturală. Cursurile care sunt predate și în 

afara reședinței de județ sunt: 

32

33

32 32

2014 2015 2016 2017

Total cursuri EDUCAȚIE CULTURALĂ

2014-2017
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• Instrumente de fanfară  

• Inițiere de fanfară 

• Ansamblu coral 

• Dans popular 

• Ansamblu de muzică populară 

• Artă decorativă populară 

ANUL 2014 ANUL 2015 ANUL 2016 ANUL 2017 

NR. 

CRT. 

LOCALITATE NR. 

CRT. 

LOCALITATE NR. 

CRT. 

LOCALITATE NR. 

CRT. 

LOCALITATE 

1. Brateș  1. Brateș  1. Brateș  1. Brateș  

2. Zagon  2. Zagon  2. Zagon  2. Zagon  

3. Păpăuți  3. Păpăuți  3. Păpăuți  3. Păpăuți  

4. Bixad  4. Bixad  4. Bixad  4. Bixad  

5. Covasna  5. Covasna  5. Covasna  5. Covasna  

6. Aita Mare  6. Baraolt  6. Baraolt  6. Baraolt  

7. Ghelinţa  7. Aita Mare  7. Aita Mare  7. Aita Mare  

8. Herculian  8. Ghelinţa  8. Ghelinţa  8. Ghelinţa  

9. Căpeni  9. Herculian  9. Herculian  9. Herculian  

10. Vârghiș  10. Căpeni  10. Căpeni  10. Căpeni  

11. Brețcu  11. Vârghiș  11. Vârghiș  11. Vârghiș  

12. Târgu 

Secuiesc  

12. Târgu 

Secuiesc  

12. Târgu 

Secuiesc  

12. Brețcu  

13. Reci  13. Reci  13. Reci  13. Târgu 

Secuiesc  

14. Băţanii Mici  14. Bâțanii Mici  14. Băţanii Mici  14. Sita-Buzăului  

15. Sfântu 

Gheorghe  

15. Sfântu 

Gheorghe  

15. Sfântu 

Gheorghe  

15. Sfântu 

Gheorghe  
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II.3.5.3 ÎNSCRIERI ÎN PERIOADA 2014-2017 

În acest capitol prezentăm evoluția înscrierilor la diferite cursuri culturale predate în 

cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe.  

 

II.3.5.4 ÎNSCRIERI REPARTIZAȚI PE MEDII DE PROVENIENȚĂ 

 

2014 2015 2016 2017

Feminin 293 308 380 379

Masculin 157 200 218 207

Total 450 508 598 586
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II.3.5.5 PROIECTE CULTURALE PERMANENTE ȘI TEMPORARE ÎN PERIOADA 

2014-2017 

Instituția dispune de evenimente organizate anual, acestea devenind tradiție în cadrul 

școlii. Este vorba despre un număr de 20 de programe permanente, în cadrul cărora 

organizația este inițiator sau partener.  

Proiectele permanente sunt: 

• Workshop de dirijat de cor  

Scopul acestui workshop este de a oferi participanților noțiuni de bază pentru dirijat 

coral, respectiv urmărește asimilarea elementelor constitutive ale realizării unui 

concert coral, pornind de la faza de alcătuirea repertoriului, până la metode de 

conducere a unui cor.  

Este un eveniment organizat anual, participanții fiind dirijorii ai corurilor existente în 

județul Covasna, sau persoane interesate în domeniul coral.  

• Expoziţia grupei de arte vizuale 

• Expoziție de desen în cadrul Zilei Copiilor 

• Festival de teatru pentru trupele amatoare 

• Workshop pentru conductorii trupelor de suflători 

Școala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe a decis să asumă o parte din 

pregătirea profesională atât a conducătorilor, cât şi a membrilor formațiilor de fanfară.  

Scopul principal este de a ajuta formațiile de fanfară, prin dezvoltarea lor, de a acorda 

ajutor pentru pregătirea membrilor. Membrii fanfarelor vor învăța să  cânte mai bine 

pe instrumentele lor, dirijorii vor fi mai pregătiți, muzica lor va fi de calitate, ca urmare 

a cursurilor. 

• Concerte de Crăciun 
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• Concerte de Paști 

• Spectacol de balet 

• Expoziție în cadrul târgului de Crăciun 

• Seri de dans popular 

• Dans popular pentru toți 

• Întâlniri de fanfară  

• Spectacole desfășurate în cadrul Zilelor  Municipiului Sfântu Gheorghe 

Scopul participării anuale a Școlii Populare de Arte și Meserii la Zilele Municipiului 

Sfântu Gheorghe, este de a oferi o vizibilitate mai bună existenței instituției, prin 

promovarea secțiilor existente în cadrul instituției. Anual oferim șansa cursanților 

noștri ca să-și prezinte cunoștințele obținute în anii școlari publicului, metodă benefică 

pentru evaluarea modului de interpretare în fața unui public mai larg.  

• Interpretări corale 

• Curs de dramaturgie 

Este unul dintre acele cursuri care generează cel mai mulți participanți datorită 

vechimii și a experienței dobândite.  Scopul este de a implica câți mai mulți oameni în 

activitatea teatrală, indiferent de vârsta lor, oferind posibilitatea de a însuși cunoștințe 

în domeniul dramaturgiei. 

• Expoziții 

• Tabăra de balet 

• Audiții anuale 

În afara acestora tindem ca anual să extindem gama programelor culturale desfășurate 

în cadrul școlii cu un număr de 4 proiecte anual.  
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II.3.5.6 REPARTIZAREA PROIECTELOR ORGANIZATE ÎN PERIOADA 

MANAGERIALĂ 

 Mici Medii Mari Total 

2014 28 12 15 55 

2015 31 8 12 51 

2016 88 9 16 113 

2017 43 12 10 65 

 

II.3.5.7 TABERELE DE VARĂ CULTURALE ORGANIZATE PENTRU CURSANȚII 

INSTITUȚIEI ÎN PERIOADA 2014-2017 

Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe organizează anual tabere pentru 

cursanții instituției. În următoarele prezentăm acestea. 

Nr. 

Crt.  

Denumire tabără  Perioada Numărul 

Participanților  

1. Tabăra de chitară  30.06. –  06.07.2014   19 persoane 

2. Tabăra de Balet  04.08. –  08.08.2014 37 persoane 

3. Tabăra obiceiurilor meșteșugărești  

Populare 

06.08. –  10.08.2014     29 persoane 

4. Tabăra de ansamblu coral  

miniSnaps  

24.08. –  31.08.2014    13 persoane 

5. Tabăra de artă teatrală    24.08. –  31.08.2014   29 persoane 

6. Tabăra de instrumente de suflat   01.09 –  07.09.2014   22 persoane 
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7. Tabăra obiceiurilor meșteșugărești  

Populare 

22.06-26.06.2015 25 persoane 

8. Tabăra de artă teatrală  24.06-28.06.2015 15 persoane 

9. Tabăra de ansamblu coral  

miniSnaps  

29.06-04.07.2015 30 persoane 

10. Tabăra de balet  10.08-11.08.2015 25 persoane 

11. Tabăra de muzică populară  26.08-30.08.2015 15 persoane 

12. Tabăra de instrumente de suflat  31.08-05.09.2015 30 persoane 

13. Tabără de atelier arte meșteșugărești  

SPAM 

04.07 –  08.07.2016 21 de persoane 

14. Tabăra de muzică de fanfară SPAM  14.08 –  21.08.2016 25 de persoane 

15. Tabără interetnică SPAM  14.08 –  18.08.2016 18 persoane 

16. Tabără de chitară SPAM  22.08 –  28.08.2016 19 persoane 

17. Tabăra de teatru  

SPAM 

25.08 –  29.08.2016 13 persoane 

18. Tabără de muzică şi cântec popular 

SPAM 

06.09 –  10.09.2016 13 persoane 

19. Tabără de artă meșteșugărească  01.07-06.07.2017 25 persoane 

20. Tabără de chitară  09.07-13.07.2017 18 persoane 

21. Tabără interetnică –  Fazakas Mihály  23.07-27.07.2017 16 persoane 

22. Tabără de actorie - dramă  27.08-31.08.2017 25 persoane 

23. Tabără de muzică și cântec popular  03.09-09.09.2017 36 persoane 

III. PREZENTAREA BIROULUI DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

III.1 PREZENTARE GENERALĂ   

În cadrul Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la nivelul biroului de 

proiecte educaționale există 5 cursuri acreditate precum și programe de tip inițiere. 

                             Denumire curs           Durată curs 

1.  Bucătar – calificare - acreditat 720 ore 

2.  Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație – calificare - acreditat  

720 ore 

3.  Management proiect – perfecționare - acreditat 60 ore 
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4. 

Croitor îmbrăcăminte după comandă – calificare 

- acreditat 

720 ore 

      

5. 

Animator socio-educativ - acreditat 120 ore 

    6. Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație – inițiere 

180 ore 

7. Bucătar – inițiere 52 ore 

8. Olărit – inițiere 40 ore 

9. Leadership – inițiere 30 ore 

10. Barista – inițiere 40 ore 

11. Somelier – inițiere 40 ore 

12. Front office – inițiere 40 ore 

13. Mixologie – inițiere 40 ore 

 

III.2 MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE BIROULUI DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

III.2.1 MISIUNEA BIROULUI DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Misiunea biroului de proiecte educaționale, din cadrul Școlii Populare de arte și 

Meserii pe baza definiției din literatura de specialitate este de a asigura creșterea și 

diversificarea competențelor profesionale, prin inițierea, calificarea, recalificarea, 

perfecționarea și specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea 

realizării mobilității și (re)integrării acestora pe piața forței de muncă. 

III.2.2 OBIECTIVELE BIROULUI DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Formarea profesională a adulților are ca principale obiective: 

- Facilitarea integrării sociale a indivizilor în concordanța cu aspirațiile lor 

profesionale și cu necesitățile pieței muncii 

- Pregătirea resurselor umane capabile să contribuie la creșterea competitivității 

forței de muncă 

- Actualizarea cunoștințelor și perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația 

de bază, precum și în ocupații înrudite 
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- Schimbarea calificării, determinată de restructurarea economică, de mobilitatea 

socială sau de modificări ale capacității de muncă 

- Instruirea unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare 

pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

- Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 

Pornind de la ideea că perfecționarea profesională este atât un drept cât și o 

obligație a fiecărui salariat în parte, modificările, progresele și tehnicile noi apărute 

în orice domeniu de activitate obligă ocupantul unui post să fie la curent și să poată 

face aplicarea noilor idei și metodologii Școala Populară de arte și Meserii a 

organizat cursuri: 

III.2.3 PREZENTAREA ANULUI 2015 

Nr.

crt 

Denumire curs de formare profesională  Perioada Nr. 

participanți  

1. Curs de formare profesională Croitor îmbrăcăminte 

după comandă –  calificare 

Sfântu Gheorghe  

19.05.2015 –  

    15.01.2016 

15 

2. Curs de formare profesională în meseria de ospătar  –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

 

01.06.2015 –  

    12.06.2015 

16 

 Curs de formare profesională în meseria de bucătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

01.06.2015 –  

    12.06.2015 

15 

3. Curs de formare profesională în meseria de olărit –  

inițiere  

Arcuș - Centrul de Educație a Adulților  

18.09.2015 –  

    17.10.2015 

2 

4. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

06.10.2015 –  

    20.10.2015 

14 

 Curs de formare profesională în meseria de bucătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

06.10.2015 –  

    20.10.2015 

17 

5. Curs Leadership –  inițiere  

Sfântu Gheorghe  

16.10.2015 –  

    18.10.2015 

13 

Total                                                                                                                      92  
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III.2.4 PREZENTAREA ANULUI 2016 

III.2.5 PREZENTAREA ANULUI 2017 

Nr. 

crt.  

Denumire curs de formare profesională  Perioada Nr. 

participanți  

1. Curs de formare profesională Croitor îmbrăcăminte 

după comandă  –  calificare 

Sfântu Gheorghe  

29.02.2016 

28.12.2016 

17 

2. Curs Leadership –  inițiere  

Sfântu Gheorghe  

09.12.2015 

23.02.2016 

8 

3. Curs de formare profesională în meseria de barista  –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

      27.02.2016  

      08.03.2016  

11 

Curs de formare profesională în meseria de barista  –  

inițiere  

Târgu Secuiesc  

       27.02.2016  

       08.03.2016 

12 

4. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

27.02.2016  

08.03.2016 

8 

Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Târgu Secuiesc  

27.02.2016  

08.03.2016 

9 

5 Curs de formare profesională în meseria de bucătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

27.02.2016  

08.03.2016 

14 

Curs de formare profesională în meseria de bucătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

15.06.2016  

21.06.2016 

16 

6. Curs de formare profesională în meseria de Somelier 

–  inițiere  

Sfântu Gheorghe  

15.06.2016  

21.06.2016 

15 

          Total                                                                                                                      11 0                                         

Nr. 

crt.  

Denumire curs de formare profesională  Perioada Nr. 

participanți  

1. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Băile Bálványos  

13-16.02.2017   15 

2. Curs de  formare profesională f ront office  - inițiere  

Băile Bálványos  

13-16.02.2017  11 

3. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

17-20.02.2017  9 

4. Curs de formare profesională în meseria de f ront 

office –  inițiere  

Sfântu Gheorghe  

17-20.02.2017 6 



56 

 

 

5. Curs de formare profesională în meseria de Croitor 

îmbrăcăminte după comandă - calificare 

Sfântu Gheorghe  

03.04.2017 

02.02.2018 

12 

6 Curs de formare profesională în meseria de mixologie 

–  inițiere  

Arcuș - Centrul de Educație a Adulților  

19-21.04.2017  10 

7. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Băile Bálványos  

18-20.04.2017  7 

8. Curs de formare profesională în meseria de 

leadership –  inițiere  

Sfântu Gheorghe  

19-21.04.2017 26 

9. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Băile Harghita  

09-20.10.2017 4 

10. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Băile Bálványos  

09-20.10.2017 8 

11. Curs de formare profesională în meseria de ospătar –  

inițiere  

Sfântu Gheorghe  

09-20.10.2017 18 

12. Curs de formare profesională în meseria de mixologie 

–  inițiere  

Băile Bálványos  

28-30.11.2017  7 

13. Curs de formare profesională în meseria de ospătar -  

calificare 

Târgu Secuiesc  

30.10.2017 

30.04.2018  

10 

14. Curs de formare profesională în meseria de bucătar –  

calificare 

Târgu Secuiesc  

30.10.2017 

30.04.2018  

8 

           Total                                                                                                                                   151 
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Școala Populară de Arte și Meserii în cursul anului 2017 a organizat două evenimente 

oferind șansa participanților pentru a evalua propriile cunoștințe însușite pe parcursul 

anilor în două categorii, anume: în mixologie și în gastronomie. 
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CONCURS DE MIXOLOGIE SAINT GEORGE SUMMER 

Datorită interesului manifestat pentru cursul de mixologie, Școala Populară de Arte și 

Meserii, Old Man’s Pub, Tatratea respectiv Sanct Georgius au organizat concursul de 

mixologie Saint George Summer. Competiția a desfășurat la data de 27 aprilie la Old 

Man’s Pub. Câștigătorii concursului au putut să realizeze un spot video promoțional 

și au beneficiat de oportunități de formare profesională, au primit cupoane de 

cumpărături (vouchere). Pe parcursul verii 2017 băutura câștigătoare a putut fi 

consumat în mai multe localuri. 

 

CONCURSUL DE TALENTE ÎN GASTRONOMIE DIN TRANSILVANIA 

Asociația pentru Cultura în Gastronomia Maghiară ”Schnitta Sámuel’’ a organizat 

pentru a 5. oară concursul național pentru școlile profesionale din domeniul 

gastronomiei pentru meseriile: ospătar, bucătar, patiser. Concursul s-a adresat 

instituțiilor școlare din județele Covasna, Harghita și Mureș și a fost popularizat prin 

intermediul presei locale din cele 3 județe vizate. 

La acest concurs au participat 7 echipe de la 5 unități școlare din județele Covasna și 

Harghita. Concursul a constat în pregătirea unui meniu de 5 preparate de mâncăruri 

tradiționale locale, precum și alegerea vinurilor aferente fiecărei tip de mâncare. 

Concursul a fost câștigat de 5 elevi, care au participat la Concursul Național Memorial 

”Schnitta Sámuel” în Ungaria în perioada de 16 – 18.03.2017. Ca recompensă, 2 elevi 

au câștigat o excursie se studiu la Bruxelles. Durata concursului a fost de 3 zile. După 

o lungă pregătire, participarea elevilor la eveniment a adus rezultate bune. Elevii s-au 

întors cu diferite premii și multă experiență în profesie.  

 

III.2.6 REVIZUIREA DATELOR STATISTICE ANILOR 2015 -2017 

Denumirea cursului   Nr. cursuri organizate  Nr. participanți  

Calificare 5 62 

Inițiere  25 291 

Evenimente speciale  2 43 

TOTAL 32 396 
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IV. CENTRUL DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR ARCUȘ 

Centrul de Educație a Adulților Arcuș a intrat în subordinea Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe pe baza Hotărârii nr.41/2015 Art. 2 a Consiliului Județean 

Covasna. 

Centrul este alcătuit din două corpuri de clădiri, dintre care în corpul A se află spațiile 

de cazare. În total sunt 34 de camere cu paturi duble. Dotările camerelor: grup sanitar 

propriu, telefon, televizor cu cablu, WI-FI. Camerele sunt situate la parter, etajul I și 

etajul II.  

În clădire se mai află la parter recepție cu hol de primire și o sală de conferință dotată 

cu 60 de locuri.  

Vis a vis de clădirea cu cazări se găsește un teren de tenis cu gazon artificial cu 

nocturnă și lateral o parcare pentru 40 de autoturisme.  

5
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Cursuri de formare profesională
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În clădirea Corpul B se găsește la parter o sală de conferință cu 20 de locuri, iar la etaj 

se află o sală de mese cu 60 de locuri. Lângă clădire se găsește o terasă de vară cu 100 

de locuri.  

IV.1 ÎNNOPTĂRI ÎN CENTRUL DE EDUCAȚIE A ADULȚILOR ARCUȘ 

An de referință  Număr înnoptări  

2015 1775 

2016 3285 

2017 4127 

 

IV.2 MODERNIZĂRI ÎN UNITATEA DE CAZARE 

Pe parcursul perioadei manageriale s-au efectuat următoarele lucrări în Centrul de 

Educație a Adulților Arcuș: 

• Zugrăvire în imobil 

• Schimb de mobilă în camere 

• Modernizare echipamente tehnologice 
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V. CENTRE DE AGREMENT 

V.1 PREZENTAREA GENERALĂ 

Centrul de Agrement Zăbala funcționează de 35 de ani ca locație de recreere, educație 

și odihnă pentru elevi, tineri și adulți cu funcționare sezonieră  între 01 iunie și 30 

septembrie. 

 În prezent  se află sub administrarea Școlii Populare de Arte și Meserii, conform 

Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 14 din 2014, privind reglementarea situației 

juridice a imobilului Centru de agrement Zăbala, s-a aprobat transmiterea 

administrării Centrului de Agrement Zăbala de la Consiliului Județean Covasna în 

administrarea Școlii Populare de Artă și Meserii. 

Dotările  Centrului de Agrement: 

Capacitatea de cazare: în total se 70 de locuri disponibile împărțit în următorul fel: 

• căsuțe de camping cu 3 locuri – 14 buc 

• dormitoare cu 7 locuri în clădirea principală – 4 buc 

• căsuța de comandament cu 3 locuri – 1 buc 

Alte dotări: 

• grup sanitar separat pe sexe, în clădire modernizată. 

• sala de mese a taberei cu 60 de locuri se găsește la parterul clădirii principale 

• clubul taberei, dotat cu televizor cu cablu, WI-FI, într-o sală amenajată cu 

scaune și mese  

• pavilion cu 16 locuri la masă în spatele blocului alimentar. 

• teren de sport cu gazon natural 

•  scenă deschisă în aer liber  
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V.2 VIZIUNEA CENTRELOR DE AGREMENT 

Școala Populară de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, în anul 2014 și-a asumat 

răspunderea pentru administrarea a două Centre de Agrement. Profilul instituției – de 

educație culturală – prin organizarea taberelor tematice, a fost lărgit pentru a 

diversifica educația prin metode formale și informale. 

Școala Populară de Arte și Meserii crede în puterea educației non formale. În cadrul 

unei tabere, copilul, tânărul are posibilitatea ca ieșind din zona de confort să 

dobândească noi abilități, în orice domeniu, fie culturală, fie de protecția naturii sau 

alte cunoștințe. Aceste competențe, cunoștințe pot fi predate mai greu în cadrul unui 

sistem formal de învățământ.  

Pentru îndreptarea către realizarea misiunii stabilite Școala Populară de Arte și Meserii 

și-a propus următoarele obiective: 

• de acumulare a unor informații corecte și familiarizarea cu activități ce se 

pot practica în aer liber, într-o atmosferă deosebită și în condiții de siguranță, 

alături de animatori specializați 

• de a oferi participanților/ copiilor șansa de a-și dezvolta abilitățile de 

comunicare, de învățare și de relaționare într-un decor natural și un mediu 

sigur vârstei lor 

• favorizarea accesului copiilor/ tinerilor la o educație non formală și 

informală de calitate, alternativă la educația școlară 

• dezvoltarea aptitudinilor personale 

• integrarea tuturor participanților într-o rețea de tineret cu potențial ce va 

constitui un mediu stimulativ pentru dezvoltarea aptitudinilor personale,  

• dezvoltarea aptitudinilor necesare implicării active în dezvoltarea 

comunităților locale 

• a aduce ceva în plus educației copiilor față de ceea ce învață la școală 
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• de a petrece vacanța în mod plăcut și util în același timp, pregătindu-se 

pentru viitorul lor printr-o învățare continuă și susținută  

• activități extra didactice: cercuri de discipline, ansambluri sportive si 

artistice,  

• activități extrașcolare: proiecte de ecologie si formare civica, excursii, acțiuni 

social-culturale prin metode non formale 

V.3 PREZENTAREA EVOLUȚIEI CENTRELOR DE AGREMENT 

V.3.1 PREZENTAREA ANULUI 2014 

În primăvara anului 2014 a fost demarat o acțiune amplă pentru punerea în funcțiune 

a centrului, efectuându-se lucrări de reparaţii  curente (zugrăveli interioare, reparații 

la terasele căsuțelor, precum şi la acoperișul acestora). S-a obținut o sponsorizare, 

constând din produse de cherestea, care s-a folosit la înlocuirea pardoselii în camerele 

din cele două bungalouri. Aceste lucrări s-au executat,  o parte, prin muncă voluntară, 

unde au participat voluntari de la organizațiile: Caritas Sfântu Gheorghe şi Sepsi ISE. 

În anul 2014 s-au desfășurat următoarele tabere (grupuri ale elevilor Școlii Populare 

de Arte și Meserii): 

Nr. 

Crt.  

Denumire tabără  Perioada Numărul 

Participanților  

1. Tabăra de chitară  30.06. –  06.07.2014   19 persoane 

2. Tabăra de Balet  04.08. –  08.08.2014 37 persoane 

3. Tabăra obiceiurilor meșteșugărești  

Populare 

06.08. –  10.08.2014     29 persoane 

4. Tabăra de ansamblu coral  

miniSnaps  

24.08. –  31.08.2014    13 persoane 

5. Tabăra de artă teatrală    24.08. –  31.08.2014   29 persoane 

6 Tabăra de instrumente de suflat   01.09 –  07.09.2014   22 persoane 

În total în Centrul de Agrement Zăbala au fost cazați 149 de persoane  
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V.3.2 PREZENTAREA ANULUI 2015 

Pentru o scurtă perioadă. între 25.07.-03.08.2015 Centrul de Agrement  Zăbala –

Csipkés a fost închisă în urma deficiențelor constatate de controlul tematic al delegației 

de la ANPC – CJPC Covasna. Deficiențele constatate au fost remediate în scurt timp și 

tabăra a fost redeschisă.  

În perioada noiembrie-decembrie au fost reparate patru căsuțe de camping din aripa 

de vest a taberei. Motivul reparației a fost starea și vechimea căsuțelor.     

În anul 2015 s-au desfășurat următoarele tabere: 

Nr. 

Crt.  

Denumire tabără  Perioada Numărul 

Participanților  

1. Tabăra de odihnă Mikes I  11.06-13.06.2015 34 persoane 

2. Tabăra de odihnă Grădinița Gulliver  17.06-19.06.2015 18 persoane 

3. Tabăra obiceiurilor meșteșugărești  

Populare 

22.06-26.06.2015 25 persoane 

4. Tabăra de artă teatrală  24.06-28.06.2015 15 persoane 

5. Tabăra de ansamblu coral  

miniSnaps  

29.06-04.07.2015 30 persoane 

6. Tabăra Parohiei reformate din 

Zăbala  

06.07-11.07.2015 60 persoane 

7. Tabăra Parohiei reformate din 

Zăbala  

13.07-18.07.2015 60 persoane 

8. Tabăra de Ciclism Sepsi ISE  18.07-19.07.2015 30 persoane 

9. Tabăra Arii protejat natura 2000 19.07-25.07.2015 37 persoane 

10. Tabăra de Limba Română  2-0.07-25.07.2015 27 persoane 

11. Tabăra de balet  10.08-11.08.2015 25 persoane 

12. Tabăra Centrul de copii și tineret Sf.  

Sebastian 

17.08-22.08.2015 30 persoane 

13. Tabăra de odihnă Mikes II  27.08-30.08.2015 15 persoane 

14. Tabăra de muzică populară  26.08-30.08.2015 15 persoane 

15. Tabăra de instrumente de suflat  31.08-05.09.2015 30 persoane 

În total în Centrul de Agrement Zăbala au fost cazați 449 de persoane  
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V.3.3 PREZENTAREA ANULUI 2016 

Proiecte de educaţie non formală din cadrul centrelor de Agrement 

Experimentul Verde la Tabăra Csipkés din Zăbala 

În data de 17 martie, printr-un comunicat de informare a început proiectul de protecția 

mediului inițiat de Școala Populară de Arte şi Meserii din Sfântu Gheorghe.  

În cursul unor activități interactive cu derulate într-o perioadă de trei luni, a conlucrat  

în parteneriat cu  elevii de la secţia de protecția mediului din cadrul Liceului 

Tehnologic Kós Károly şi studenții de la catedra Știința Mediului din cadrul 

Universității Babeș-Bolyai Extensia Universitară Sfântu Gheorghe, sub egida Clubul 

Verde, respectiv Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Judeţul Covasna”.   

Scopul proiectului a fost, ca prin mijloace non-formale să atragă atenția asupra 

importanţei utilizării surselor de energie regenerabilă, respectiv asupra importanţei 

colectării selective a deșeurilor.  

Ideea a pornit de la gândul de dezvoltare a Taberei Csipkés din Zăbala, când am dorit 

să oferim, începând cu acest an, o experiență în plus pentru cei care vin la noi în tabără, 

prin aceea că în cursul celor două săptămâni de sejur le prezentăm echipamente care 

utilizează surse de energie regenerabilă. Totodată am dorit, ca prin dezvoltarea taberei 

cu aceste echipamente, să oferim condiții mai bune participanților la tabără. Din 

nefericire proiectul depus în acest sens nu a fost selectat pentru finanțare, astfel ni s-a 

recomandat să construim noi astfel de echipamente din deșeuri refolosibile. Ne face o 

plăcere deosebită, că împreună cu mai mulţi parteneri contactaţi, am considerat acest 

proiect ca fiind una interesantă.  

Programul s-a derulat până la sfârşitul lunii mai, a fost compus din trei părţi, prima 

parte un stagiu de cercetare, unde participanţii au inventat şi proiectat un echipament 
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din deşeuri care foloseşte energiile solare, hidroenergiile, sau energia eoliană. În partea 

a doua a proiectului, su făcut o vizită pe teren cu sprijinul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna” 

la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Leţ. În partea a treia, proiectele 

mai sus menţionate au fost executate din resurse şi mâinile proprii în Tabăra Csipkés 

din Zăbala, într-un stagiu de un sfârşit de săptămână prelungit.  

Reprezentantul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Judeţul Covasna” Domnul Benedek Csaba a declarat, că 

în Judeţul Covasna (Trei Scaune) trebuie acordat o atenţie din ce în ce mai sporită 

colectării selective a deşeurilor menajere, deoarece acesta este nu numai un regulament 

al Uniunii Europene, ci şi un act de responsabilitate faţă de comunitatea noastră locală.  

 

În anul 2016 s-au desfășurat următoarele tabere: 

Nr.crt.  Denumirea taberei  Perioada şederii  Numărul 

Participanților  

1. Tabăra 1 Experimentul Verde  17.05 –  20.05.2016 25 de persoane 

2. Grup liceeni Mikes Kelemen Sf. 

Ghe.  

14.05 –  15.05.2016 17 persoane 

3. Tabăra 2 Experimentul Verde  14.06 –  17.06.2016 25 de persoane 

4. Grup “Stofan Antal” Ungaria  27.06 –  02.07.2016 27 de persoane 

5. Tabăra de ciclism  04.07 –  10.07.2016 6 persoane 

6. Tabără de atelier arte 

meşteşugăreşti SPAM  

04.07 –  08.07.2016 21 de persoane 

7. Tabăra As. Cult. Nepoţii Breslaşilor  

Târgu Secuiesc  

12.07 –  16.07.2016 52 de persoane 

8. Tabăra As. Centre de tineret şi copii 

Sf. Sebastian  

18.07 –  23.07.2016 22 de persoane 

9. Tabăra 1 DGASPC CV  18.07 –  23.07.2016 32 de persoane 

10. Tabăra Cicliştilor din Odorheiu 

Secuiesc 

23.07–  24.07.2016 26 de persoane 

11. Tabăra 2 DGASPC CV  25.07 –  30.07.2016 26 de persoane 

12. Tabăra 3 DGASPC CV  01.08 –  06.08.2016 52 de persoane 

13. Tabără de dans popular  

As. cult. Poiana din Poian 

08.08 –  12.08.2016 26 de persoane 

14. Tabăra de muzică de fanfară SPAM  14.08 –  21.08.2016 25 de persoane 

15. Tabără interetnică SPAM  14.08 –  18.08.2016 18 persoane 
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16. Tabără de chitară SPAM  22.08 –  28.08.2016 19 persoane 

17. Tabăra 4 DGASPC CV  23.08 –  28.08.2016 9 persoane 

18. Tabăra de teatru  

SPAM 

25.08 –  29.08.2016 13 persoane 

19. Tabăra de muzică de fanfară din 

Satu Mare SPAM 

02.08 –  04.09.2016 46 de persoane 

20. Tabără de muzică şi cântec popular 

SPAM 

06.09 –  10.09.2016 13 persoane 

În total în Centrul de Agrement Zăbala au fost cazați 514 persoane 

 

V.3.4 PREZENTAREA ANULUI 2017 

În anul  2017 s-au continuat reparațiile căsuțele de camping a taberei. Au fost reparate 

5 căsuțe, pe partea estică a centrului de Agrement.  Motivul reparației a fost starea și 

vechimea căsuțelor.  Au rămas încă 2 căsuțe urmate să fie reparate în anul 2018.   

Tot în anul 2017 cu scopul de a realiza poteci didactice, trei persoane juridice au pus 

bazele unei colaborări, care se derulează pe o perioadă de 5 ani. Cei trei parteneri sunt: 

Școala Populară de Arte și Meserii, Liceul Industrial Kós Károly și Asociația ”Pro 

Zabola”.  

În prezent  sunt tratative cu Grupul Școlar Puskás Tivadar reprezentat prin Domnul 

profesor Komán László.  

În primul an s-a reușit amplasarea celor șase panouri informaționale, pe traseul Potecii 

Didactice Odor, cu punctul de plecare și sosire Centru de Agrement.    

Documentația științifică este în curs de finalizare.  

În anul 2017 s-au desfăşurat următoarele tabere: 

Nr.crt.  Denumirea taberei  Perioada şederii  Numărul 

Participanților  

1. Tabăra Școlii Gimnaziale din 

Ghelința  15.05-17.05.2017 

40 persoane 
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2. Tabăra Școlii Nicolae Colan 

Sfântu Gheorghe  29.05-31.05.2017. 

19 persoane 

3. Tabăra Școlii Váradi József 

Sfântu Gheorghe  29.05.-02.06.2017 

25 persoane 

4. Lovas Tábor  06.06-09.06.2017 25 persoane 

5. Asociația Turulmadar Ifjúsági 

Iroda 

16.06-18.06.2017 44 persoane 

6. Tabăra Liceului Kós Karoly -  

Sfântu Gheorghe  

20.06-24.06.2017 30 persoane 

7. Direcția Generala de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Covasna 

20.06-24.06.2017 33 persoane 

8. 

 

Tabăra Școlii gimnaziale 

Apáczai Csere János –  Covasna  

26.06-29.06.2017 26 persoane 

9. Direcția Generala de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Covasna 

25.06-29.06.2017 33 persoane 

10. Tabără de artă meșteșugărească  01.07-06.07.2017 25 persoane 

11. Direcția Generala de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Covasna 

03.07-07.07.2017 45 persoane 

12. Tabără de chitară  09.07-13.07.2017 18 persoane 

13. Tabăra Grupului  Școlar Kőrösi 

Csoma Sándor 

17.07-22.07.2017 45 persoane 

14. Tabăra de dans popular a 

romilor 

23.07-30.07.2017 60 persoane 

15. Tabără interetnică –  Fazakas 

Mihály  

23.07-27.07.2017 16 persoane 

16. Tabăra reformaților din Zăbala  01.08-05.08.2017 45 persoane 

17. Tabăra reformaților din Belin  07.08-11.08.2017 50 persoane 

18. Tabăra reformaților din Zăbala  21.08-25.08.2017 55 persoane 

19. Tabără de actorie - dramă  27.08-31.08.2017 25 persoane 

20. Direcția Generala de Asistență 

Socială și Protecția Copilului 

Covasna 

28.08-01.09.2017 33 persoane 

21. Tabără de muzică și cântec 

popular 

03.09-09.09.2017 36 persoane 

   22. Sic-Art Workshop  02.10-04.10.2017 9 persoane 

În total în Centrul de Agrement Zăbala au fost cazați 737 persoane 
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V.3.5 COMPARAREA ANILOR  
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VI. ORGANIZAREA, FUNCȚIONAREA INSTITUȚIEI 

VI.1 MĂSURI DE ORGANIZARE INTERNĂ 

În perioada managerială am început demersurile pentru întocmirea documentaţiei 

pentru Controlul Intern Managerial.   

Totodată am inițiat încheierea unei contract colectiv de muncă la solicitarea 

Inspectoratului Teritorial de Muncă a judeţului Covasna, care este în fază de aprobare. 

VI.2 PROPOUNERI PRIVIND MODIFICAREA REGLEMENTĂRILOR INTERNE 

Pentru desfășurarea activității în cadrul şcolii au fost înaintate spre aprobare 

documente către Consiliul Județean Covasna care au fost reglementate prin: 

Hotărârea nr. 27/29.01.2016 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Covasna nr. 164/05.11.2015 c privire la trecerea din domeniul public al judeţului 

Covasna în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora 

Hotărârea nr. 29/29.01.2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi combustibil lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 

Hotărârea nr. 35/25.02.2016 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituţiilor publice de interes judeţean pe anul 2016 

Hotărârea nr. 49/30.03.2016 privind stabilirea taxelor si tarifelor pentru activităţile 

şi/sau serviciile prestate de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliul 

Judeţean Covasna şi instituţiile din subordinea Consiliului Judeţean Covasna 

Hotărârea nr. 56/30.03.2016 privind aprobarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea 

iniţiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forţei de muncă în domeniul 

turistic, judeţul Covasna 
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Hotărârea nr. 60/30.03.2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu 

autoturisme şi combustibil lunar de carburanţi pentru Consiliul Judeţean Covasna şi 

instituţiile publice de interes judeţean 

Hotărârea nr. 116/07.07.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Judeţean Covasna în consiliile de administrație ale instituțiilor publice din subordinea 

acestuia, precum şi în consiliile consultative ale Direcției Județene de Sport şi Tineret 

Covasna şi Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig- Hídvégi Idősek Otthona şi 

în colegiul director al Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului 

Covasna 

Hotărârea nr. 155/29.09.2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza 

proiect tehnic- şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiție “Construire Centru de Agrement Comandău P+1E+M” 

Hotărârea nr. 172/27.10.2016 pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Covasna nr. 100/2015 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcții şi Regulamentului de organizare şi funcționare ale Şcolii Populare de Arte 

şi Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy 

Hotărârea nr. 191/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului propriu al judeţului 

Covasna şi al instituțiilor publice de interes judeţean pe anul 2016 

Hotărârea nr. 197/23.11.2016 privind declararea anului 2017 ca Anul Turismului în 

judeţul Covasna 
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VI.3 EVOLUȚIA POSTURILOR EXISTENTE  
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VI.4 SINTEZA ACTIVITĂȚII ORGANISMELOR COLEGIALE DE CONDUCERE 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 132 a fost modificat componența 

consiliului de conducere, inițiativă prin care fiecare grup de educaţie culturală 

permanentă are un delegat în acesta. Consiliul de conducere s-a întrunit ori de câte ori 

era nevoie pentru a discuta problemele de educație culturală din cadrul instituției. 

VI.5 DINAMICA ȘI EVOLUȚIA RESURSELOR UMANE ALE INSTITUȚIEI 

Participarea angajaților Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe la 

programele de perfecționare în perioada managerială. 

Cursurile urmate: 

1. Curs în domeniul securității şi sănătății în muncă – 2 pers. 

2. Curs  Expert achiziții publice – 1 pers. 

3. Curs de prim ajutor – 2 pers. 

4. Curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă – 2 pers. 

VI.6 MĂSURI LUATE PENTRU GESTIONAREA PATRIMONIULUI INSTITUŢIEI, 

ÎMBUNĂTĂŢIRI/REFUNCŢIONALIZĂRI ALE SPAŢIILOR 

În perioada ianuarie – iunie 2016  s-a realizat reparația curentă a celor trei căsuțe de 

camping din Centrul de agrement Zăbala. Reparația acestor 3 clădiri face parte dintr-

un plan mai mare de reabilitare (reparaţii) a celor 15 căsuțe de camping în total din 

tabără, plan ce va fi finalizat în trei ani. 

În cursul anului în sediul social al Şcolii Populare de Arte şi Meserii s-au executat 

lucrări de renovare în spațiile (săli de curs) pe parterul instituţiei. Din motive obiective 

– starea inadecvată  a pereților (crăpături, umiditate din cauza izolației proaste a 

fundației) şi fonduri limitate pentru reparaţii am reușit să finalizăm numai o parte a 

sălilor.  
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Până la începutul sezonului de tabără s-a finalizat reparația celor şapte căsuțe din aripa 

vestică a centrului de agrement Zăbala.  

În luna octombrie 2017 au fost începute lucrările pentru reconstruirea în totalitate a 

Centrului de Agrement din Comandău, proiectul fiind în stadiu de desfășurare. 

VI.7 MĂSURI LUATE ÎN URMA CONTROALELOR, VERIFICĂRII/AUDITĂRII DIN 

PARTEA AUTORITĂŢII SAU A ALTOR ORGANISME DE CONTROL ÎN 

PERIOADA RAPORTATĂ 

Pe perioada raportată Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe la sfârşitul 

sezonului de tabără, la insistenţele Comisariatului Judeţean pentru Protecția 

Consumatorilor Covasna, s-a început procedura de clasificare a Centrului de agrement 

Zăbala „Csipkés” la Ministerul Turismului. 

Comisariatul Judeţean pentru Protecția Consumatorilor Covasna în repetate rânduri 

(2015, 2016) a menționat în procesele verbale de constatare, obligația Şcolii Populare 

de Arte şi Meserii de a clasifica locaţia de cazare administrată. Instituția noastră a 

efectuat o vizită personală la Ministerul Turismului, Direcția Generală Control și 

Direcția de Autorizare şi Monitorizare, dar am avut un control şi în Centrul de 

Agrement Zăbala, în urma sesizării de către C.J.P.C.C. . În urma controlului, după 

prezentarea documentaţiei privind dreptul de administrare, apartenența şi 

funcționarea locației, inspectorii de la Ministerul Turismului au constatat că nu suntem 

obligați să clasificăm tabăra de elevi. 

În data de 24.11.2016 în urma depunerii documentaţiei de atribuire a clasificării 

locației, Centrul de agrement „Csipkés” din Zăbala a fost clasificat pe baza Ordinului 

nr. 65 din 2013 în două categorii: Hostel 2 stele (Clădirea principală) şi Căsuțe tip 

camping 3 stele (cele 11 căsuțe de lemn).   

Nr.crt.  Data 

controlului 

Locaţia 

controlată  

Organul de control  Constatări  
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1 01.02-

02.02.2016 

Şcoala Populară 

de Arte şi  

Meserii  

Inspectoratul 

Teritorial de Muncă 

Covasna 

Nu s-au 

constatat 

nereguli  

2 12.07.2016 Centrul de 

Agrement Zăbala  

Dir.de Sănătate 

Publică Covasna  

Nu s-au 

constatat 

nereguli  

3 19.08.2016 Centrul de 

Agrement Zăbala  

Comisariatul Judeţean 

pentru Protecția  

Consumatorilor 

S-au consemnat 

nereguli în cea 

ce privește  

mobilierul în 

căsuțe .  Direcția 

Școlii Populare 

de Arte Și  

Meserii a luat 

decizia de a 

schimba 

paturile vechi  

cu paturile din 

Centrul de 

Educație a 

Adulților 

Arcuș.  

4 31.08.2016 Centrul de 

Educaţie a 

Adulţilor Arcuş  

Comisariatul Judeţean 

pentru Protecția  

Consumatorilor 

Nu s-au 

constatat 

nereguli  

5 21.06.2017 Centrul de 

Agrement Zăbala  

Inspectoratul pentru 

situații de urgență 

”Mihai Viteazul” al  

județului Covasna  

Nu s-au 

constatat 

nereguli  

VII. EVOLUȚIA SITUAȚIEI FINANCIARE 

VII.1 EXECUŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2014 

VII.1.1 BUGETURI DE VENITURI 2014- SUBVENȚII/ALOCAȚII/SURSE ATRASE/ 

VENITURI PROPRII 

Denumire indicatori  

Venituri 

2014 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2014 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Total venituri  1.037.750 1.014.138 

Subvenţii  817.750 808.157 

Venituri proprii  220.000 205.981 

VII.1.2 BUGETUL DE CHELTUIELI 

Denumire 

indicatori 

cheltuieli 

2015 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2015 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 
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Cheltuieli de 

personal 

577.250 577.198 

Bunuri şi  

servicii  

334.500 311.683 

Cheltuieli de 

capital  

126.000 125.257 

 

VII.1.3 GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE / VENITURI POPRII ÎN 

TOTALUL VENITURILOR 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

Venituri pe anul 2013  Venituri pe anul 2014  Ponderea veniturilor 

pe anul 2014 în 

comparație  cu anul 

precedent 

Total venituri  904.917 1.014.138 + 12,07% 

Subvenţii  722.641 808.157 + 11,83 % 

Venituri proprii  182.276 205.981  +13,01% 

 

VII.1.4 PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL 

CHELTUIELILOR 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de 56,92%. 

VII.1.5 PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a instituţiei a fost de 2,35%. 

VII.1.6 GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE 

Acoperirea salariilor din cadrul instituţiei a fost de 84.52% pentru personalul cu 

contract de muncă. 

VII.1.7 CHELTUIELI PE BENEFICIAR. 

- din subvenție: 1383,71 RON 

- din venituri proprii: 373,51 RON 
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VII.1.8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2014 

┌────┬────────-------────────────────────────────────────-────┬───────┐ 

│Nr. │                  Indicatori de performanță*)             Perioada│ 

│crt.│                                                               │evaluată│ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de │        │ 

│    │capital)/nr. de beneficiari                                    │  1975  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei)                            │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  3.│Număr de activități educaționale                               │   31   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

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

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  5.│Număr de beneficiari neplătitori                               │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  6.│Număr de beneficiari plătitori**)                              │   450  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  7.│Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvența medie      │        │ 

│    │zilnică                                                        │   31   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  8.│Număr de proiecte/acțiuni culturale                            │   4    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  9.│Venituri proprii din activitatea de bază                       │ 199001 │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│ 10.│Venituri proprii din alte activități                           │   6980 │ 

11. Venituri din sponsorizări                                            - 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

• Subvenții + venituri – chelt.de capital (808157+205981-125257) = 888.881 

• Nr. beneficiari : 450 

 

VII.2 EXECUŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2015 

VII.2.1 BUGETURI DE VENITURI 2015 

Denumire indicatori  

Venituri 

2015 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2015 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Total venituri  7.585.490 1.530.833 

Subvenții  7.302.250 1.129.579 

Venituri proprii  283.240 401.254 
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VII.2.2 BUGETUL DE CHELTUIELI 

Denumire 

indicatori 

cheltuieli 

2015 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2015 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Cheltuieli de 

personal 

702.170 682.720 

Bunuri şi  

servicii  

655.700 636.768 

Cheltuieli de 

capital  

7.585.490 211.345 

 

VII.2.3 GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE / VENITURI PROPRII ÎN 

TOTALUL VENITURILOR 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

Venituri pe anul 2014  Venituri pe anul 2015  Ponderea veniturilor 

pe anul 2015 în 

comparație cu anul 

precedent 

Total venituri  1.014.138 1.530.833 + 50,95% 

Subvenţii  808.157 1.129.579 + 39,77 % 

Venituri proprii  205.981 401.254 + 94,80% 

 

VII.2.4 PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL 

CHELTUIELILOR 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de 44,60%. 

VII.2.5 PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total a instituției a fost de 13,81%. 

VII.2.6 GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE 

Acoperirea salariilor din cadrul instituției a fost de 74,35% pentru personalul cu 

contract de muncă. 
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VII.2.7 CHELTUIELI PE BENEFICIAR 

• din subvenție: 1383,71 RON 

• din venituri proprii: 373,51 RON 

VII.2.8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2015 

┌────┬────────-------────────────────────────────────────-────┬───────┐ 

│Nr. │                  Indicatori de performanță*)             Perioada│ 

│crt.│                                                               │evaluată│ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de │        │ 

│    │capital)/nr. de beneficiari                                    │  2199  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei)                            │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  3.│Număr de activități educaționale                               │  40    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  4.│Număr de apariții media (fără comunicate de presă)             │   40   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  5.│Număr de beneficiari neplătitori                               │   12   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  6.│Număr de beneficiari plătitori**)                              │   600  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  7.│Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvența medie      │   60   │ 

│    │zilnică                                                        │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  8.│Număr de proiecte/acțiuni culturale                            │    2   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  9.│Venituri proprii din activitatea de bază                       │ 208591 │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│ 10.│Venituri proprii din alte activități                           │ 192663 │ 

11. Venituri din sponsorizări                                            - 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

• Subvenții + venituri – chelt.de capital (808157+205981-125257) = 1319488 

• Nr. beneficiari : 600 

VII.3 EXECUŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2016 

VII.3.1 BUGETURI DE VENITURI 2016 

Denumire indicatori  

Venituri 

2016 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2016 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 
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Total venituri  7.801.920 1.782.168 

Subvenții  7.397.700 1.354.203 

Venituri proprii  404 220 423 737 

Fonduri 

nerambursabile atrase  

     4.228 

VII.3.2 BUGETUL DE CHELTUIELI 

Denumire indicatori  

cheltuieli 

2016 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2016 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Cheltuieli de personal  1.026.000 984.310 

Bunuri şi servicii  554.420 554.420 

Alte cheltuieli 

(acțiuni  cu caracter 

științific  si social-

cultural)  

115.300 119.528 

Cheltuieli de capital  6.106.200 123.910 

TOTAL cheltuieli                                       7.801.920                                  1.782.168                                   

 

VII.3.3 GRADUL DE ACOPERIRE DIN SURSE ATRASE / VENITURI PROPRII A 

CHELTUIELILOR INSTITUŢIEI 

- Venituri realizate în activitatea de bază, specifică instituției, tarife practicate: 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 7/2017 au fost modificate 

taxele de înscriere şi de participare la cursurile oferite de Școala Populară de 

Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe conform tabelului. 

- Venituri proprii realizate din alte activități a instituţiei: în anul 2016 am avut 

venituri din servicii de cazare la Centrul de Educație a Adulților Arcuș, venituri 

din organizarea cursurilor de educație a adulților, venituri din servicii la 

Centrul de Agrement Zăbala,  precum și din închirieri ale sălilor de conferință 

de la sediu și de la Arcuș. 

VII.3.4 GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE / VENITURI PROPRII ÎN 

TOTALUL VENITURILOR 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

Venituri pe anul 2015  Venituri pe anul 2016  Ponderea veniturilor 

pe anul 2016 în 

comparație cu anul  

precedent 



82 

 

Total venituri  1.530.833 1.782.168 + 16,15% 

Subvenţii  1.129.579 1.354.203 + 19,89 % 

Venituri proprii  401.254 423.737 + 5,64% 

 

VII.3.5 PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL 

CHELTUIELILOR 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de  55,37%. 

VII.3.6 PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total al instituției a fost de 6,97%. 

VII.3.7 GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE 

Acoperirea salariilor din cadrul instituţiei a fost de 80,01% pentru personalul cu 

contract de muncă. 

VII.3.8 CHELTUIELI PE BENEFICIAR 

• din subvenție: 1549,86 Ron 

• din venituri proprii: 649,14 Ron 

VII.3.9 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2016 

┌────┬────────-------────────────────────────────────────-────┬───────┐ 

│Nr. │                  Indicatori de performanță*)             Perioada│ 

│crt.│                                                               │evaluată│ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de │        │ 

│    │capital)/nr. de beneficiari                                    │  2382  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei)                            │  4228  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  3.│Număr de activități educaționale                               │   41   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  4.│Număr de apariții media (fără comunicate de presă)             │   70   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  5.│Număr de beneficiari neplătitori                               │   12   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
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│  6.│Număr de beneficiari plătitori**)                              │   695  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  7.│Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvența medie      │        │ 

│    │zilnică                                                        │   92   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  8.│Număr de proiecte/acțiuni culturale                            │    3   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  9.│Venituri proprii din activitatea de bază                       │ 257222 │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│ 10.│Venituri proprii din alte activități                           │ 149298 │ 

11. Venituri din sponsorizări                                           17217 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

• Subvenții + venituri – chelt.de capital (808157+205981-125257) = 1658258 

• Nr. beneficiari : 707 

VII.4 EXECUŢIA BUGETARĂ PE ANUL 2017 

VII.4.1 BUGETURI DE VENITURI 2017 

Denumire indicatori  

Venituri 

2017 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2017 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Total venituri  8.556.150 2.745.996 

Subvenții  8.088.400 2.258.560 

Venituri proprii  467.750 487.436 

VII.4.2 BUGETUL DE CHELTUIELI 

Denumire indicatori  

cheltuieli 

2017 Ianuarie –  Decembrie 

prevăzut  

2017 Ianuarie –  Decembrie 

realizat 

Cheltuieli de personal  1.279.500 1.159.305 

Bunuri şi servicii  957.250 945.703 

Alte cheltuieli 

(acțiuni  cu caracter 

științific  si social-

cultural)  

6.319.400 640.988 

Cheltuieli de capital  1.279.500 1.159.305 

TOTAL cheltuieli:                                          8.556.150 2.745.996 

 

VII.4.3 GRADUL DE CREŞTERE A SURSELOR ATRASE / VENITURI PROPRII ÎN 

TOTALUL VENITURILOR 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

Venituri pe anul 2015  Venituri pe anul 2016  Ponderea veniturilor 

pe anul 2016 în 

comparație cu anul 

precedent 
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Total venituri  1.777.940 2.745.996 + 54,45% 

Subvenţii  1.354.203 2.258.560 + 66,78 % 

Venituri proprii  423 737 487.436 + 15,03% 

 

VII.4.4 PONDEREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN TOTALUL 

CHELTUIELILOR 

Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor a fost de  42,22%. 

VII.4.5 PONDEREA CHELTUIELILOR DE CAPITAL DIN BUGETUL TOTAL 

Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total al instituției a fost de 23,34%. 

VII.4.6 GRADUL DE ACOPERIRE A SALARIILOR DIN SUBVENŢIE 

Acoperirea salariilor din cadrul instituţiei a fost de 71,67% pentru personalul cu 

contract de muncă. 

VII.4.7 CHELTUIELI PE BENEFICIAR 

• din subvenție: 1549,86 Ron 

• din venituri proprii: 649,14 Ron 

VII.4.8 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 2017 

┌────┬────────-------────────────────────────────────────-────┬───────┐ 

│Nr. │                  Indicatori de performanță*)             Perioada│ 

│crt.│                                                               │evaluată│ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  1.│Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de │        │ 

│    │capital)/nr. de beneficiari                                    │  2856  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  2.│Fonduri nerambursabile atrase (lei)                            │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  3.│Număr de activități educaționale                               │   46   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

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

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  5.│Număr de beneficiari neplătitori                               │        │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
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│  6.│Număr de beneficiari plătitori**)                              │   737  │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  7.│Număr de expoziţii/Număr de reprezentaţii/Frecvența medie      │        │ 

│    │zilnică                                                        │  95   │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  8.│Număr de proiecte/acțiuni culturale                            │   4    │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│  9.│Venituri proprii din activitatea de bază                       │ 226605 │ 

├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 

│ 10.│Venituri proprii din alte activități                           │ 258081 │ 

11. Venituri din sponsorizări                                           2750 

└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 

• Subvenții + venituri – chelt.de capital (808157+205981-125257) = 2105008 

• Nr. beneficiari : 737 

 

 

 

 

VII.5 COMPARAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ 

Indicatori de performanță  

Nr Denumire indicator  2014 2015 2016 2017 

1 

Cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri -  

cheltuieli de capital)/nr. de beneficiari  1975 2199 2382 2856 

2 Fonduri nerambursabile atrase (lei)      4228   

3 Număr de activități educaționale  31 40 41 46 

4 

Număr de apariții media (fără comunicate de 

presă)  4 40 70   

5 Număr de beneficiari neplătitori    12 12   

6 Număr de beneficiari plătitori**)  450 600 695 737 

7 

Număr de expoziţii/Număr de 

reprezentaţii/Frecvența medie zilnică  31 60 92 95 

8 Număr de proiecte/acțiuni culturale  4 2 3 4 

9 Venituri proprii din activitatea de bază  199001 208591 257222 226605 

10 Venituri proprii din alte activități  6980 192663 149298 258081 

11 Venituri din sponsorizări   -  - 17217 2750 
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VII.6 PREVIZIONAREA EVOLUȚIEI VENITURILOR PROPUSE A FI REALIZATE 

Anul Sursa veniturilor atrase  Preconizat  

(lei) 

Realizat 

(lei) 

Procentual 

2014 Taxe și alte  venituri în 

învățământ, venituri din 

prestări servicii și venituri 

din proiecte de finanțare 

nerambursabile național  

200 000 205 981 + 2,99 % 

2015 Taxe și alte venituri în 

învățământ, venituri din 

prestări servicii și venituri 

din proiecte de finanțare 

nerambursabile național  

220 000 401 254 + 82,39 % 

2016 Taxe și alte venituri în 

învățământ, venituri din 

prestări servicii și venituri 

din proiecte de finanțare 

nerambursabile național  

242 000 427 965 + 76,85 % 

2017 Taxe și alte venituri în 

învățământ, venituri din 

prestări servicii și venituri 

din proiecte de finanțare 

nerambursabile național  

467 750 487 436 + 4,21 % 

VII.7 CUMPĂRĂRI DIRECTE ÎN SISTEMUL ELECTRONIC DE ACHIZIȚII PUBLICE 

(SEAP) 2013-2017 

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziții publice, se poate 

observa o creștere semnificativă a achizițiilor prin SEAP.  
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Investiții efectuate în perioada analizată: 

Construcții/ Dotări  Valoare(Ron) 

2013 

Construire Centru de Agrement Comandău   5.950.000,00  

Sistem de sonorizare  23.942,25 

Instrument Tuba ABB 10.768,09 

Instrument Corn tenor 5.278,87 

2014 

Set de instrumente de percuție(tobe de diferite mărimi)  4.414,6 

Pian electric 2.614,52 

Contrabas 3.000,00 

2015 

Pian  Yamaha Tyros 5 76 19.990,00 

Autoutilitara Skoda Rapid Active 1.2TSI  57.000,00 

Chitară electroclasică  2.446,36 

Vioară 3/4  454,00 

Vioară 1/2  454,00 

Vioară Maestru 4/4  1.800,00 

Cobză maestru  1.520,00 

Sistem acces poartă  2.914,00 

2016 

Filtru apă  9.082,12 

Saxofon tenor 3.698,00 

Saxofon alto 2 buc 6.800,00 

Pian electric 2 buc 3.329,55 

Sistem de sonorizare  4.023,48 

Chitară bass  2.013,24 

Cameră video profesional  11.700,00 

Uși pliante izolatoare  19.683,60 

Videoproiector 2.845,90 

Covor balet 5.923,70 

2017 

Mobilier pentru camere, la Centrul de Educație a Adulților 

din Arcuș  

123.760,00 

Imprimantă MFC CANON IRAC3330I COLOUR A3   14.022,41 

Autoutilitară Dacia Dokker Laureate Vu 1.5 dci 75 cp  50.057,63 

Remorca auto 750 kg - dimensiune 204x109 cm cu prelata si 

cadru metalic, 1000mm 

3.117,80 

Pian acustic Yamaha GC2 PE 72.622,55 

Pian Yamaha Arius YDP-143 B 2.470,06 

Sistem de supraveghere control acces  22.300,00 

Program informatic de evidență și monitorizare cursanți  11.760,00 
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VIII. STRATEGIA, PROGRAMELE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE  

În viziunea mea, pe care s-a bazat propunerea de management a instituției Şcolii 

Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe, la sfârșitul perioadei de management 

instituția de a fi una cunoscută în tot judeţul Covasna, cunoscută de faptul că oferă o 

educaţie culturală deschisă pentru toți, indiferent de vârstă, naționalitate, punând un 

accent deosebit pe valorile, obiceiurile culturale tradiționale care sunt deja prezente în 

localitățile din județ – aducând un sprijin de specialitate – sau reînviind cele uitate în 

ultimii ani.  

În ultimii trei ani – ținând cont de noile sarcini primite de la Consiliul Județean 

Covasna, respective inițierea unor cursuri de educaţie a adulților/formare profesională 

a adulților şi organizarea proiecte de educaţie non formală prin administrarea 

Centrului de Educaţia a Adulților din Arcuş, a Centrului de agreement Csipkés Zăbala 

şi Centrului de Agrement Comandău – a completat viziunea şi prin acesta misiunea 

Scolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.  

Noua instituţie – în viziunea dezvoltată – în termen mediu trebuie să fie una de 

îmbinare armonică a educației culturale, educației formale de profesionale prin 

metode specifice adulților şi educaţie non formală. 

Misiunea instituției – pe partea de educaţie culturală permanent si/sau punctuală -este 

de a sprijini inițiativele culturale locale prin educaţie. 

Factorii care influențează îndeplinirea misiunii: 

1. Lipsa de interes a locuitorilor pentru cultură, 

2. Lipsa specialiștilor locali care ar putea organiza programe culturale locale, 

3. Lipsa unor fonduri regulate destinate organizării programelor culturale 

locale, 

4. Lipsa căilor de comunicație reale către cei interesați.  
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Din aceste motive proiectele noi de educaţie culturală inițiată la nivelul localităților 

din mediul urban au fost făcute cu sprijinul primăriilor şi a unor asociații locale. 

Numărul 

ofertelor de 

educaţie 

culturală inițiate 

în localități  noi 

2014 2015 2016 2017 

 2 3 3  2 

Multe dintre proiectele de educaţie culturală au fost prezentate în prima parte a 

raportului de activitate.  

În ceea ce privește formarea profesională a adulților marea provocare este de a atrage 

noi care să participe la aceste cursuri. Situația economică, experiențele negative în 

participarea la astfel de cursuri, dar şi atitudinea persoanelor influențează negativ 

participarea persoanelor fizice. Totodată trebuie să ținem cont de faptul că mobilitatea 

internațională în vederea angajării are un impact negative în atingerea scopului. 

Inițiativa noastră este sprijinită de firmele din domeniul turismului şi serviciilor 

conexe asigurând locuri de muncă dar şi burse după caz pentru cei înscriși organizate 

de Școala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe. 

Proiecte de educaţia a 

adulţilor 

organizate în anul 

2016 

planificate pentru 

anul 2017 

organizate în 

anul 2017 

Cursuri de lungă 

durată  

1 3 3 

Cursuri de 

perfecționare 

5 9 11 
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