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Prezentul raport a fost realizat pentru evaluarea managementului de către Consiliul 

Judeţean Covasna pe perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2016 în conformitate cu prevederile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 aprobată prin Legea 269/2009 privind 

managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, 

bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, precum şi cu cele ale 

Regulamentului de evaluare.  

 

A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îsi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent: 

a.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleaşi 

comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu 

acestea. 

 

Școala Populară de Arte și Meserii a organizat o serie de evenimente 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 Școala Populară de 

Arte și Meserii.   

Audițiile în fața publicului larg: 

 

 PIAN ȘI CANTO 

Profesor: Szilágyi Herbert Zsolt  

Data audiției: 12 Iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 20 

 CANTO ȘI INSTRUMENTE POPULARE 

Profesoara: István Ildikó 

Data audiției: 7 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 30 
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 CHITARĂ ȘI TRUPE 

Profesor: Ticușan János 

Data audiției: 8 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 12 

 SAXOFON, PIAN, SINTETIZATOR, FLAUT 

Profesori: Könczey Csaba, Cserkész Emese, Mușat Gyula  

Data audiției: 9 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 30 

 INSTRUMENTE DE FANFARĂ - RECI 

Profesor: Veres István, Mușat Gyula, Kelemen Szilárd 

Data audiției: 16 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 6 

 INSTRUMENTE DE FANFARĂ – ZAGON  

Profesor: Veres István, Mușat Gyula, Kelemen Szilárd 

Data audiției: 22 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 20 

 BALET  

Profesoara: Tüzes Csilla 

Data audiției: 23 mai, 2016 și 3 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 80 

 PIAN, SINTETIZATOR, VIOARĂ CLASICĂ 

Profesori: Szabó József, Petrosovitsch Eszter   

Data audiției: 3 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 22 

 PIAN, VIOARĂ CLASICĂ, COR- COVASNA 

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

Data audiției: 22 iunie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 24 

 COR MINISNAPS 

Profesoara: Cserkész Emese 

Data audiției: 19-23 iulie, 2016 

Numărul elevilor interpreți: 28 
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În cadrul Zilelor Orașului Sfântu Gheorghe a avut loc un concert ținut de trupa Școlii 

de Arte și Meserii din Sfântu Gheorghe,  Quartetul de Saxofon  Yvette és a Vámpírok.  

Școala Populară de Arte și Meserii a organizat trei expoziții, anume Expoziția de Artă 

decorativă populară, creațiile fiind expuse în perioada 20-27 iunie. Expoziția de Desen- 

Pictură- Grafică a avut loc în perioada de 27 iunie – 15 iulie.  

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 școlii din Zăbala, cu 24 de participanți. Tabăra interetnică de dramă, organizată în 

perioada  25-29 august, a avut un număr de 15 participanți. 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 și Canto Popular  

 Tabăra de fanfară – 14-21 august 

Tabere organizate la Arcuș: 

 Tabăra Minisnaps 

 Tabăra de balet , 11-15 iulie. 

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

fiind organizată la Racoșul de Sus. 

80 de persoane au participat la Festivalul de teatru pentru amatori, pe data de 25-26 

iunie, 2016.  În cadrul Festivalului de ciocolată a avut loc concertul dat de elevii domnului 

profesor Könczey Csaba.  

Totodată Școala Populară de Arte și Meserii s-a reprezentat în cadrul evenimentului 

renumit Noaptea Muzeelor.  

Pe data de 22 iunie, 2016  a fost organizată audiția finalizării anului școlar, fiind ținut 

un spectacol combinat, participanții fiind elevii dnei profesoare István Ildikó,  dlui profesor 

Szilágyi Herbert-Zsolt,   dlui profesor Könczey Csaba, precum elevii dlui Cserkész Béla.  
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 SPAM a continuat organizarea și derularea workshopurilor pentru dirijorii de coruri și 

dirijorii de fanfare. 

 

Workshop pentru conducătorii de fanfare 

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

din județul Covasna, la Bățanii Mari, cu participarea a 16 de dirijori. În judeţul Covasna 

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

1890-1900. În acest moment în judeţul Covasna există 16 astfel de formaţii, 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 formaţiilor de fanafară. Scopul principal 

este de a ajuta formaţiile 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 Școala Populară de Arte și Meserii din Sfântu Gheorghe, în parteneriat cu Asociația Csala 

Kürtje. Scopul cursurilor este de a sprijini formarea profesională a dirijorilor de suflători din 

Județul Covasna, prin confruntarea lor cu cei mai buni cunoscători ai teoriei instrumentelor şi 

orchestraţiei şi prin exersarea împreună a posibilităţilor expresive şi de virtuozitate ale 

instrumentelor de suflat.   

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

Mihály – Mezőkövesd, Ungaria.Evenimentul a fost   organizat și derulat în parteneriat cu 

Asociația Csala Kurtje. 

 

Întâlnirea, workshop pentru dirijorii corilor din Zona Erdővidék, 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 și Meserii din Sfântu Gheorghe, cu scopul de a sprijini 

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

din localităţile judeţului Covasna, prin cultivarea muzicii corale în relaţie cu publicurile de 

toate vârstele, mai ales în rândul copiilor şi tinerilor.   
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Cursul s-a desfăşurat pe parcursul a 3 zile, respectiv pe 25 – 26 octombrie, când au 

aprticipat 9 dirijori  iar materialul de studiu a cuprins diverse teme de teorie muzicală, şi pe 5 

noiembrie, când la curs a participat și Corul Zathureczky Gyula din Baraolt, cu ajutorul 

căruia cei 9 dirijori au avut posibilitatea de a trece de la teoria muzicală la practica dirijorală, 

prin testarea unor noţiuni ce ţin de interpretare, coordonare, stil muzical şi psihologia 

membrului de cor, în funcţie de vârsta şi particularităţile 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 județul Covasna să fie promovate în 

diferite localități ai județului, pentru a oferi șansă de cunoaștere a acestui gen de muzică, 

precum și transmiterea importanței acestuia în cadrul unui eveniment festiv.  

 

4 Decembrie, Concert de Crăciun, Tămașfalău, Fanfara de Tineret al Orașului Covasna 

11 Decembrie, Concert de Crăciun, Lețfalău, Fanfara de Tineret al Orașului Covasna 

27 Decembrie, Concert de Crăciun, Harale, Fanfara Ferenc Erno din Brateș 

27 Decembrie, Concert de Crăciun, Belin, Fanfara de Tineret Vallato din Bixad 

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

 

Concerte de crăciun, secția 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 
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11 Decembrie, Căpeni, Biserica Reformată 

16 Decembrie, Cernatu de Sus, Biserica Romano-Catolică 

18 Decembrie, Sfântu Gheorghe, Biserica Evangelică 

 

Instituţii culturale 

 

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

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

condusă de D-na 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 Aprile- Întâlnirea corurilor de tineret-ediţia I-a, Sfântu Gheorghe. 

 1 Iunie- Ziua copiilor. 

 12 Iunie - Audiţii de sfârşit a anului şcolar. 

 21 Octombrie- Întâlnirea corurilor local. 

 20 Decembrie – Audiţie de crăciun. 

Din anul 2017 a pornit clasa de pictură pe lemn, cu conducerea profesoarei Pál Tünde, 

cu 10 cursanți. 

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

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

D-a profesoară Cserkész Emese. Corul este compusă din 33 copii. Formaţia a participat la 

mai multe evenimente culturale în Târgu Secuiesc şi Sfântu Gheorghe.  

 15 Martie – spectacol de aniversare la Târgu Secuiesc 

 Aprilie – concert în cadrul Zilelor Sfântu.Gheorghe. 

 25 Mai – concert în cadrul evenimetului ”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 Arcuș. 
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 10  - 15 Iulie, Zilele Simfonice Sfântu Gheorghe 

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

corurilor 

 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 desfăşurarea cursului - se desfăşoară cursul de artă decorativă în cadrul căreia învaţă 

22 persoane. Cursurile se desfăşoară în fiecare lună. 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. 

 Expoziție în cadrul Zilei Copiilor, Aita Mare și Căpeni 

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

(Csipkés) 

 Participare și expoziție la Târgurile de Crăciun din: Aita Mare, Ghelința, Căpeni 

 

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

desfăşoară cursurile de flaut, tenorhorn, 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 Orașului Covasna. 
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 2 Iulie – Întâlnirea Fanfarelor Brateș. 

 31. August- 6 Septembrie – tabăra culturală la Centrul de Agrement  Zăbala (Csipkés). 

 26 Decembrie – Concert de Crăciun, Brateș. 

 

Primăria Bixad – în această comună cursurile de iniţiere s-au terminat, începând din anul 

şcolar 2015 – 2016  au început cursul de iniţiere în fanfară. Programele, evenimetele la care a 

participat fanfara: 

 15 Martie, concert de comemorare, Bixad 

 27 Martie, concert de paște, Bixad 

 5 Mai, Întâlnirea Fanfarelor, Arcuș 

 6 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ozun 

 12 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ghidfalău 

 22 Iunie, Conert 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 Chichiș 

 13 August, Zilele Satului, Bixad 

 14 August, Întâlnirea Fanfarelor, Bățanii Mari  

 27 August, Întâlnirea Fanfarelor, Târgu Secuiesc 

 04 Septembrie, concert, Parcul Elisabeta, Sfântu Gheorghe 

 04 Septembrie, Întâlnirea Fanfarelor, Brateș 

 02 Octombrie, Întâlnirea Fanfarelor, Hărmani 

 14 Octombrie, concert, Bixad 

 30 Octombrie, concert, Zilele Szekfold, Araci.  

 03 Decembrie, Zilele Culturale, Ozun 

 25 Decembrie, Concert de Crăciun, Bixad 

 26 Decembrie, Concert de Crăciun, Bixad 

 

Primăria Reci – În anul şcolar 2015 – 2016 – în colaborare cu primărie s-a desfăşurat 

cursuri de flaut, clarinet, saxofon, trompetă la care sunt înscrişi 7 copii. În luna august, în 
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parteneriat cu Fundaţia 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 înscrişi 9 copii. Totodată  5 copii frecventează 

cursurile de iniţiere fanfară. Principalele proiecte punctuale au fost: 

 15 Martie – Concert la Zagon şi Papauţi. 

 12 Iunie, Întâlnirea Fanfarelor, Ozun 

 22 Iunie - Audiţii de sfârşit a anului şcolar, 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  

 

Asociaţia Csillagkövetők Vârghiş– în colaborare cu această asociaţie se desfăşoară 

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

anul 2016 a participat la următoarele evenimente / programe culturale: 

 

 20 Martie – Spectacol de dans popular la Mereşti. 

 11 Aprilie – Festivalul de dans popular “Kékiringó”ediţia 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 Biborţeni 

 5 Iunie – Preselecţia proiectuli televizat“Fölszállott a Páva”- Valea Boroş 

 14 Iunie – Festivalul naţional de dans popular pentru copii “Perkő”- Sânzieni 

 31 iulie- 6 august – Tabăra de dans popular  

 30 August- Zilele Aita Mare 

 

a.2. Analiza SWOT  
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STRENGHTS – PUNCTE TARI 

Existenţa unui sediu bine echipat 

Existenţa dotărilor (echipamente, instrumente muzicale) diversificate 

Cadre didactice (experți, instructori) bine pregătite 

Diversitatea ofertei educaţionale permanente 

Aria largă a elevilor care frecventează cursurile de educaţie culturală permanentă 

Prezenţa instituţiei cu ofertele educaţionale culturale permanente în multe localităţi 

Existența unei obiectiv (Centrul de Agrement Csipkés Zăbala) pentru diversificarea educației 

culturale și organizarea de proiecte nonformale 

 

WEAKNESS – PUNCTE SLABE 

Maşina instituţiei este în stare proastă din cauza rulării excesive 

Ocuparea sălilor pentru educația culturală permanentă  

Lipsa a altor spaţii pentru diversificarea cursurilor din judeţ 

Lipsă de personal în vederea diversificării educaţiei permanente culturale pentru a onora 

cerinţele din judeţ 

Lipsa unor programe de perfecționare pentru experții/instructorii din domeniul educației 

culturale permanente 

Inflexibiliatea profesorilor în vederea mobilităţii 

Starea proastă a unor imobile din centrul de Agrement Zăbala 

Lipsa partenerilor din alte țări pentru depunerea proiectelor de finanțare în domeniul educației 

culturale permanente și a educației adulților 

 

OPPORTUNITIES – OPORTUNITĂŢI 

Deschiderea de către alte instituţii culturale în vederea organizării de proiecte comune 
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Deschiderea de către autoriăţi publice locale şi asociaţii în vederea iniţierii programelor 

educaţionale permanente în domeniul culturii 

Eligibilitatea Şcolii Populare de Arte şi Meserii în proiectele de finanţare Erasmus + şi 

fonduri structurale 

Folosirea imobilelor din Centrul de Agrement Comandău în vederea organizării tabere 

culturale 

Mărirea procentului de venituri proprii în vederea finanţării proiectelor culturale din venitul 

Centrului de Agrement Comandău 

Statutul juridic a Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe în vederea depunerii 

proiectelor de finanțare la mai multe organisme 

Iniţerea unor cursuri de educaţie a adulţilor de calitate în parteneriat cu instituţii din Uniunea 

Europeană 

Relație bună și sprijin acordat de firmele din județ cu privire la derularea proiectelor culturale 

permanente și organizarea cursurilor de educație a adulților 

 

THREATS – AMENINŢĂRI 

Statutul neclar al Şcolilor Populare de Arte şi Meserii – interpretabilitatea O.U.G. 118/2006 

cu privire la statutul profesorilor încadraţi. 

  

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

 Pentru fiecare program de educaţie culturală sau educaţie a adulţilor  

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

pliante şi afişe 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 importanţa 

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. 
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Se va anexa prezentului raport un dosar de presă care conţine articolele din ziarele locale, 

respectiv afişele şi pliantele editate. 

 

 a.4 măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

Instituția are deja un sistem de evidenţă a elevilor din care în orice moment putem afla 

datele elevilor după vârstă, ocupaţie, domiciliu, etc. În fișa de înscriere / reînscriere cerem 

acordul beneficiarilor pentru a fi informat despre proiectele / programele organizate de 

instituție, iar pentru cei care sunt de acord sunt trimise scrisori digitale trimestriale, sau ori de 

câte ori este nevoie.  

În domeniul cursurilor de educație a adulților există o bază de date despre beneficiari.  

 a.5. grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

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

locuitorii județului 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. 

 Grupul țintă pentru cursurile de educația adulților în anul 2016 au fost angajații 

firmelor din județul Covasna. 

  

 a.6. profilul beneficiarului actual. 

La Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe - pentru cursurile de educație 

culturală permanentă -  au fost înscrişi 598 elevi din care 380 de gen feminin şi 218 de gen 

masculin. Peste 64% din elevi au domiciliul în mediul urban, iar 35% din totalul studenţilor 

sunt din mediul rural din județul Covasna. 

 

Statisticile Școlii Populare de Arte și Meserii, Sfântu Gheorghe 

1. Numărul înscrierilor înregistrate în ultimii 3 ani: 
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2. Repartizarea înscrierilor înregistrare  pe zona rurală și urbană (2016) 

 

 

3. Repartizarea înscrierilor înregistrare pe  domenii de interes- ponderea procentuală (2016) 
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La cursurile de educație a adulților / formare profesioală a adulților au fost înscriși 

109 persoane din 4 localități a județului Covasna. Detaliile despre participanți se va vedea în 

anexa xxx comparativ anul 2015 – 2016. 

 

    

Statistică comparativă proiecte educațioanle educația adulților 2015-2016 

Şcoala Populară de Arte şi Meserii în anul 2015  a organizat următoarele 

cursuri: 
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Următorul tabel prezintă regiunile participante la cursurile menţionate mai sus: 
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În anul 2016 Şcoala Populară de Arte şi Meserii a organizat 8 cursuri de formare 

profesională:  
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Următorul tabel prezintă regiunile participante la cursurile menţionate mai sus: 

 

 

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

 

     b.1. adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 

 Activitatea Școlii Populare de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe este întodeauna țintită 

spre nevoile beneficiarilor dar ținem cont și de misiunea instituției de a implica cât mai multe 

Regiuni

Zona Covasnei

Zona Baraolt

Zona Târgu 
Secuiesc

Zona Sfântu 
Gheorghe



19 

 

personane – mai ales adulte – în educația culturală. În ultimii ani numărul adulților înscrise în 

proiecte educaționale permanente s-a schimbat în felul următor: 

 

 2013 2014 2015 2016 

Nr. adulți înscriși 

în proiecte de 

educație 

permanentă 

85 89 100 

 

204 

 

  

  

     b.2. orientarea activităţii profesionale către beneficiar 

 În fiecare toamnă – la începutul lunii octombrie – se face înscrierea și admiterea la 

cursurile de educație culturală permanent. De fapt solicitările și numărul celor înscriși la 

cursurile de educație culturală este cea mai eficientă metodă de orientare. Cursurile care nu 

sunt solicitate sunt oprite, iar sunt inițiate cursuri la care sunt înscriși cei mai mulți. 

 Totodată prin discuții cu cursanții sau părinții acestora sunt reevaluate anual cursurile 

și sunt schimbate metodologii de predare. În anul 2016, după evaluarea cursurilor de educație 

culturală permanentă a fost regândit sistemul de predare a cursurilor de teorie și istoria 

muzicii. Din anul școlar 2016 – 2017 nu este obligatoriu participarea la cursurile mai sus 

menționate. Prin diplomele eliberate pentru cei înscriși din acest an se va face o diferență : 

pentru cei care nu participă și nu depun examen la sfârșitul cursului și cei care vor să dea 

examen din aceste materii.  Această decizie vine în urma solicitării cursanților, respective că 

mulți dintre ei vor să/și dezvolte un hobby și nu sunt interesați de a obține un certificat 

recunoscut. 

 

     b3. analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse. 

  

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

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz: 

 

   c1. măsuri de organizare internă 
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 În anul 2016 am continuat demersurile pentru întocmirea documentaţiei pentru 

Controlul Intern Managerial.   

 Totodată în acest an am inițiat încheierea unei contract colectiv de muncă la 

solicitarea Inspectoratului Teritorial de Muncă a județului Covasna, un demers care nu am 

reușit să finalizăm până la sfârșitul anului. 

 

    c2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

 Pentru desfăşurarea activităţii în cadrul şcolii au fost înaintate spre aprobare 

documente către Consiliul Judeţean 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 județului Covasna în 

domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Școlii Populare de 

Arte și Meserii, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora 

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

și combustibil lunar de carburanți pentru Consiliul Județean Covasna și instituțiile publice 

de interes județean 

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

Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2016 

Hotărârea nr. 49/30.03.2016 privind stabilirea taxelor si tarifelor pentru activitățile și/sau 

serviciile pestate de către direcțiile aparatului de specialitate al Consiliul Județean 

Covasna și instituțiile din subordinea Consiliului Județean Covasna 

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

inițiativelor locale din mediul rural privind ocuparea forței de muncă în domeniul turistic, 

județul Covasna 

Hotărârea nr. 60/30.03.2016 cu privire la stabilirea normativului de dotare cu autoturisme 

și combustibil lunar de carburanți pentru Consiliul Județean Covasna și instituțiile publice 

de interes județean 

Hotărârea nr. 116/07.07.2016 privind desemnarea înreprezentanțiilor Consiliului Județean 

Covasna în consiliile de administrație ale instituțiilor publice din subordinea acestuia, 

precum și înconsiliile consultative ale Direcției Județene de Sport și Tineret Covasna și 
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Căminului pentru Persoane Vârstnice Hăghig- Hidvégi Idősök Otthona și în colegiul 

director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna 

Hotărârea nr. 155/29.09.2016 privind aprobarea documentației technico-economice-faza 

proiect tehnic- și 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 și 3 la Hotărârea 

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

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Școlii Populare de Arte și 

Meserii Sfântu Gheorghe-Művészeti és Népiskola Sepsiszentgyörgy 

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

Covasna și al instituțiilor publice de interes județean pe anul 2016 

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

județul Covasna 

  

  

  

  

  

  

  

 

     c3. sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

 Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 132 a fost modificat componenţa 

consiliului de conducere, iniţiativă 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 educaţie culturală din cadrul instituţiei. 
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    c4. dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 

evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 

Participarea angajaţilor Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sf.Gheorghe la programele de 

perfecţionare în anul 2016: 

1. Curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă – 2 pers. 

2. Curs  Expert achiziţii publice – 1 pers. 

3. Curs de prim ajutor – 2 pers. 

4. Curs de instruire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă – 2 pers. 

5. Situaţia personalului din anul 2016 

 

 Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Jun. Jul Aug Sept. Oct. Noi. Dec. 

Det. 20 20 20 20 20 23 6 6 3 16 20 19 

Nedet. 29 29 28 28 28 28 27 27 28 29 27 28 

Total 49 49 48 48 48 51 33 33 31 35 47 47 
 

 

    c5. măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 

îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor 

 

 În perioada ianuarie - iunie s-au realizat reparația a celor trei căsuțe de camping din 

Centrul de agrement Zăbala. Reparația acestor 3 clădiri face parte dintr-un plan mai mare 

de reabilitare (reparații) 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 Școlii Populare de Arte şi Meserii s-au executat 

lucrări de renovare în spaţiile (săli de curs) pe parterul instituției. Din motive obiective – 

starea inadecvată  a pereților (crăpături, umiditate din cauza izolației proaste a fundației) și 

fonduri limitate pentru reparații am reușit să finalizăm numai o parte a sălilor.  

Până la începutul sezonului de tabără s-a finalizat reparația celor șapte căsuțe din 

aripa vestică a centrului de agrement Zăbala. Tabăra de elevi, înfințată acum 35 de ani, cu 

instalații, clădiri și dotări, în mare parte având aceiași vârstă cu locația, necesită investiții 

și un bun gospodar. În cursul anului a fost modernizată prin proiectul Experimentul Verde 

instalația de apă caldă și cabina fântănii taberei. 
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     c6. 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 sfârșitul 

sezonului de tabără, la insistențele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor 

Covasna, s-a început procedura de clasificare a Centrului de agrement Zăbala „Csipkés” la 

Ministerul Turismului. 

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Covasna în repetate rânduri 

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

și Meserii de a clasifica locația de cazare administrată. Instituția noastră a efectuat o vizită 

personală la Ministerul Turismului, Direcția Generală Control,a Autorizare și Monitorizare, 

dar am avut un control și în Centrul de agrement Zăbala, în urma sesizării de către C.J.P.C.C. 

. În urma controlului, după prezentarea documentației privind dreptul de administrare, 

apartenența și 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 documentației 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) și Căsuțe tip camping 3 stele 

(cele 11 căsuțe de lemn).   

Nr.crt. Data controlului Locația controlată Organul de control Constatări 

1 01.02-

02.02.2016 

Școala Populară 

de Arte și 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 Județean 

pt.Protecția 

Consumatorilor 

S-au consemnat 

nereguli în ce 

privește 

mobilierul în 

căsuțe. 

4 31.08.2016 Centrul de 

Educație a 

Adulților Arcuș 

Comisariatul Județean 

pt.Protecția 

Consumatorilor 

Nu s-au constatat 

nereguli 
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    D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei: 

 

     d1. analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 

contabil al perioadei raportate 

 Bugeturi de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii) 2015 

 

 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

2015 Ianuarie – 

Decembrie 

realizat 

2016 Ianuarie – 

Decembrie 

prevăzut 

2016 Ianuarie – 

Decembrie 

realizat 

Total venituri 1.530.833 7.801.920 1.777.940 

Subvenţii 1.129.579 7.397.700 1.354.203 

Venituri 

proprii 

401.254 404 220 423 737 

            

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 și 

social-cultural) 

115.300 115.300 
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Cheltuieli de capital 6.106.200 123.910 

TOTAL cheltuieli:                                          7.801.920 1.777.940         

 

      

d2. evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, conform 

criteriilor de performanţă ale instituţiei din următorul tabel: 

 

Nr. 

crt. 
Indicator de performanţă 

Perioada 

evaluată 

1. 
Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie+venituri- cheltuieli de 

capital)/ nr. de beneficiari 
2.382 

2. Fonduri nerambursabile atrase (lei) 4228 

3. 
Număr de activităţi educaţionale (cursuri de educație 

permanentă) 
35 

4. Număr de apariţii media( fără comunicate de presă) 38 

5. Număr de beneficiari neplătitori 12 

6. Număr de beneficiari plătitori 695 

7. 
Număr de expoziţii/ Număr de reprezentaţii/frecvenţa medie 

zilnică 
3/ 

8. Număr de proiecte/acţiuni culturale 35 

9. Venituri propri în activitatea de bază 257.222 

10. Venituri proprii din alte activităţi (servicii de cazare) 149298 

11.  Venituri din sponsorizări 17217 

 subvenții+venituri – chelt.de capital (1129579+401254 – 211345) = 165828 

 nr.beneficiari (508 elelvi + 92 – curs osp.bucătar, curs croit.,curs olarit) =07 
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d.3. gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 

- venituri realizate în activitatea de bază, specifică instituţiei, tarife paracticate: Prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 172/27.10.2016 au fost modificate taxele de 

înscriere şi de participare la cursurile oferite de Şcoala Populară de Arte şi Meserii Sfântu 

Gheorghe conform tabelului. 

Denumirea cursului Taxele pentru anul 

şcolar 2014 – 2015 

Taxele pentru anul şcolar 

2015 – 2016 

Instrumente, canto 620 650 

Balet, dans clasic 380 400 

Dans popular, obiceiuri populare, actorie, 

pictură pe lemn, ansamblu de muzică 

uşoară, iniţiere fanfară, artă decorativă, 

ansamblu vocal instrumental 

280 295 

Desen, pictură, grafică 350 365 

z 60 65 

Taxa pentru eliberarea diplomelor 70 75 

Taxa suplimentară pentru anul de 

perfecţionare la instrument, canto 

740 780 

Taxa suplimentară pentru anul de 

perfecţionare la ctorie, pictură pe lemn, 

ansamblu de muzică uşoară, iniţiere 

fanfară, artă decorativă, 

330 345 

 

 

- Venituri proprii realizate din alte activităţi 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. 
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d.4. gradul de creştere a surselor atrase / venituri poprii în totalul veniturilor 

Denumire 

indicatori 

Venituri 

Venituri pe anul 2015 Venituri pe anul 2016 Ponderea veniturilor 

pe anul 2016 în 

comparaţie cu anul 

precedent 

Total venituri 1.530.833 1.777.940 + 16,15% 

Subvenţii 1.129.579 1.354.203 + 19,89 % 

Venituri proprii 401.254 423 737 + 5,64% 

  

d.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

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

 

d.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total 

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

 

d.7 gradul de acoperire a salariilor din subvenţie:  

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

muncă. 

 

d.8. Cheltuieli pe beneficiar. 

- din subvenţie: 1740 ron 

- din venituri proprii: 605 Ron 

 

E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate 

prin proiectul de management: 
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e1. Viziune   

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

de Arte și Meserii Sfântu Gheorghe, la sfârșitul perioadei de management instituția de a fi 

una cunoscută în tot județul Covasna, cunoscută de faptul că oferă o educație 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 reînviând cele uitate în ultimii ani.  

În ultimii doi ani – ținând cont de noile sarcini primite de la Consiliul Județean Covasna, 

respective inițerea unor cursuri de educație a adulților/formare profesională a adulților și 

organizarea proiecte de educație nonformală prin administrarea Centrului de Educația a 

Adulților din Arcuș, a Centrului de agreement Csipkes Zăbala și Centrului de Agrement 

Comandău – a completat viziunea și prin acesta misiunea Scolii Populare de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe.  

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

îmbinare armonică a educației culturale, educației formale de profesionale prin metode 

specifice adulților și educație nonformală. 

 

 

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

de a sprijini inițiativele culturale locale prin educație. 

 Sigur aceste obiective nu se pot rezolva din cauza a mail multor factori: 

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 pogramelor culturale locale, 

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

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

 

Numărul ofertelor de 

educație culturală 

inițiate în localități noi 

2014 2015 2016 

 2 3 3 (Ghelința, 

Covasna, Căpeni) 

 

Pe lângă aceste proiecte de educație permanente (anexa 1) au fost organizate în anul 

2016 proiecte punctuale pentru a promova educația culturală și instituția (anexa 3). 

 

 

Nr. crt. Tipul 

proiectului 

Numărul de 

proiecte 

Numărul de 

expoziţii, 

prezentări, 

concerte 

Benficiari 

1 Proiecte mici 1 1 25 

2 Proiecte medii 11 8 4000 

3 Proiecte mari 0 0 0 

 

 Multe dintre proiectele de educație 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 participle la aceste cursuri. Situația economică, experiențele negative în 

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

persoanleor 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 și serviciilor conexe asigurând lociri de muncă 
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dar și burse după caz pentru cei însciși organizate de Școala Populară de Arte și Meserii 

Sfântu Gheorghe. 

 

Proiecte de educația a 

adulților 

organizate în anul 2016 planificate pentru anul 2017 

Cursuri de lungă durată 1 3 

Cursuri de perfecționare 5 9 

 

 

Obținere autorizație de 

formare profesională 

Obținute în anul 2016 Planificate pentru a obține în 

anul 2017 

cursuri de lungă durată 2 2 

cursuri de perfecționare 4 5 

 

 Educația nonformală este partea cea mai nexploatată de Școala Populară. Prin scopul 

initial a școlilor populare, aceste instituții au avut un obiectiv de a contribui la inițierea, 

derularea cursurilor , evenimentelor, prin care locuitorii județelor pot învăța fără a ține cont 

de vârsta, educația, genul acestora. O altă provocare din viitor este de a organiza evenimente 

care se adresează grupurilor țintă cât mai diversificate – muncitori, intelectuali, antreprenori, 

angajați. 

 

Proiecte de educație 

nonformală 

organizate în anul 2016 planificate pentru anul 2017 

 1 3 

 

 

    F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu o estimare a 

resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum şi a veniturilor 

instituţiei ce pot fi atrase din alte surse 

 

    f1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare. 
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Denumire 

categorie de 

venituri 

Preconizat în oferta 

de management 

Actualizat pentru 

anul 2016 

Realizat în anul 2016 Preconizat pentru 

anul 2017 

Venituri din 

taxe de 

şcolarizare şi 

alte venituri 

242.000 ron 387.000 ron 

 

406.520 ron 

 

242.000 ron 

 

 

În anul 2016 a fost inițiată o schimbare a taxelor cursurilor de educație permanent (anexa 2). 

 

  f2. Nr. de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă de management 

 În următoarea perioadă de management, în proiectele de educație permanentă și 

punctuală vor fi implicați peste 1000 persoane conform tabelului de mai jos: 

 

 

 Proiecte de educație 

permanentă 

Proiecte punctuale 

Beneficiari direcți 500 50 

Beneficiari indirecți na 500 

 

    

  

RAPORT PRIVIND CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ ORGANIZATE 

ÎN ANUL 2016 DE CĂTRE ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII 

. 

Pornind de la ideea că – Perfecţionarea profesională este atât un drept cât şi o 

obligaţie a fiecărui salariat în parte; modificările, progresele şi tehnicile noi apărute în orice 

domeniu de activitate obligă ocupantul unui post să fie la curent şi să poată face aplicarea 

noilor idei şi metodologii – ŞCOALA POPULARĂ DE ARTE ŞI MESERII a organizat în 

cursul anului  2016 cursuri de formare profesională, după cum urmează: 
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1. Curs de formare profesională Croitor îmbrăcăminte după comandă organizat în 

perioada  29.02.2016 – 28.12.2016 

 

Pe parcursul  a celor 10 luni ale cursului de formare profesională Croitor 

îmbrăcăminte după comandă, participanţii dobândesc cunoştiinţe de bază în design 

vestimentar şi croitorie. Cursul cuprinde 720 ore de pregătire teroretică şi practică şi este un 

curs cu certificare ANC. 

 

Nr. crt. Denumire curs de formare profesională Perioada 

1. Curs de formare profesională Croitor 

îmbrăcăminte după comandă 

29.02.2016 – 28.12.2016 

2. Curs de prefecţionare managerială (leadership) 09.12.2015 – 23.02.2016 

3. Curs de formare profesională în meseria de barista 27.02.2016 – 08.03.2016 (Sfântu  

Gheorghe) 

27.02.2016 – 08.03.2016 (Târgu Secuiesc) 

4. Curs de formare profesională în meseria de ospătar 27.02.2016 – 08.03.2016 (Sfântu  

Gheorghe) 

27.02.2016 – 08.03.2016 (Târgu Secuiesc) 

5 Curs de formare profesională în meseria de bucătar 27.02.2016 – 08.03.2016 (Sfântu  

Gheorghe) 

15.06.2016 – 21.06.2016 (Sf. Gheorghe) 

6. Curs de formare profesională în meseria de 

sommelier 

15.06.2016 – 21.06.2016 
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Cei 17 persoane (din care o persoană s-a retras pe parcurs) înscrise la cursul de 

formare profesională au ocazia de a implementa cunoştiinţele meseriei de croitor 

îmbrăcăminte după comandă. Acest curs contribuie la susţinerea noilor tendinţe ale meseriei, 

precum şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul designului vestimentar şi a 

designului de modă în judeţul Covasna. 

 

Formatori: Vargyasi Melinda – designer vestimentar 

        Mathe Reka – designer de modă 

 

 Situaţia veniturilor şi cheltuielilor privind acest curs: 

 

                        

Cheltuieli Venituri 

Reclamă  Taxă curs 16 persoane 

                  1 persoană a  

depus un avans de 300 

Ron 

16*990,00+ 300  

16.140 Ron 

C/V furnizare de 

servicii de formare 

profesională 

Mathe Reka 

   

C/V furnizare de 

servicii de formare 

profesională 

Vargyasi Melinda 

10*1.440 

 

  

C/V combustil    
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TOTAL 14.400 TOTAL 16.140 

  

 

Examenul de promovare a cursului va avea loc în data de 20.01.2017, în cadrul unei 

expoziţii vestimentare organizat la Liceul Technologic Kós Károly, Sfântu Gheorghe 

(Clădirea Principală (A) strada Gabor Aron, nr.18 sala: 10.) 

 

2. Curs de formare profesională  în  prefecţionare managerială (leadership) în perioada de  

09.12.2015 – 23.02.2016 

 

Prin organizarea acestui curs de formare profesională a adulţilor s-a răspuns cerinţelor 

antreprenorilor din judeţul Covasna şi astfel Şcoala Populară de Arte şi Meserii contribuie la 

îmbunătăţirea perfecţionării manageriale. 

 

Cursul a avut ca scop dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor în domeniul de 

management din judeţul Covasna, precum şi asigurarea posibilităţilor de a însuşi noile 

tendinţe ale meseriei. 

 

 În cadrul cursului de perfecţionare managerială, a avut loc instruirea teoretică a 8 

persoane individuale. 

 

3. Curs de formare profesională în meseria de barista în perioada de 27.02.2016 – 

08.03.2016 la Sf. Gheorghe şi Târgu Secuiesc: 

 

Acest curs a fost destinat în special persoanelor care doreau să profeseze în 

domeniul cafelei. În cadrul acestui curs, participanáii au avut posibilitatea de a învăța 

primele informații despre cafea, plecând de la stadiul de plantă și până în momentul în 

care ea ajunge în ceașca. 
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 Cursul de barista a fost organizat la Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc unde  a 

fost îmbinat teoria despre cafea cu practica preparării ei.  

  

În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de barista, a avut loc instruirea 

practică şi teoretică a 11 persoane la Târgu Secuiesc din 3 unităţi de alimentație și persoane 

individuale.  

 

 

În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de baristă, a avut loc instruirea 

practică şi teoretică a 12 persoane la Sfântu Gheorghe din 6 unităţi de alimentație și persoane 

individuale.  

Curs de formare profesională în meseria de barista Tg. Secuiesc 

Nr.cr

t 

Denumire unitate Nr.persoane 

1. Logisztika 2 

2. Goldim SRL 1 

3. RTCS Juice 3 

4. Persoane individuale 5 

TOTAL 11 

Curs de formare profesională în meseria de barista Sf. Gheorghe 

Nr.cr

t 

Denumire unitate Nr.persoane 

1. Boroboro SRL-Tein 1 

2. Micronet SRL 1 

3. In di vino 1 
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4. Curs de formare profesională în meseriile de ospătar organizat în  perioada 27.02.2016 

– 08.03.2016 la Sf. Gheorghe şi Tg. Secuiesc 

 

 

Prin organizarea acestor cursuri de formare profesională a adulţilor s-a răspuns 

cerinţelor antreprenorilor din judeţul Covasna şi astfel Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor din domeniul alimentaţiei publice. 

 

Cursurile au avut ca scop dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor din domeniul 

alimentaţiei publice din judeţul Covasna, precum şi asigurarea posibilităţilor de a însuşi noile 

tendinţe ale meseriei. 

 

În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de ospătar, a avut loc instruirea 

practică şi teoretică a persoanelor, care au venit de la 4 unităţi de alimentaţie publică la 

Sfântu Gheorghe. 

 

4. Hostel Hotel Park 2 

5. Tușnad S.A. 1 

6. Way out 1 

7. Persoane individuale 5 

TOTAL 12 

 

Curs de formare profesională în meseria de ospătar Sfântu Gheorghe 
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Nr.cr

t 

Denumire unitate Nr.persoane 

1. Bertis SRL 4 

2. Nature-Feel SRL 1 

3. Ganesa 2 

4. Vitalite SRL 1 

TOTAL 8 
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În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de ospătar, a avut loc instruirea 

practică şi teoretică a  de persoane de la  4 unităţi de alimentaţie publică și persoane 

individuale la Târgu Secuiesc: 

 

 

 

 

5. Curs de formare profesională în meseriile de bucătar organizat în  perioada 27.02.2016 

– 08.03.2016  și 15.06.2016 – 21.06.2016 la Sf. Gheorghe  

 

Prin organizarea acestor cursuri de formare profesională a adulţilor s-a răspuns 

cerinţelor antreprenorilor din judeţul Covasna şi astfel Şcoala Populară de Arte şi Meserii 

contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciilor din domeniul alimentaţiei publice. 

 

Cursurile au avut ca scop dezvoltarea profesională continuă a angajaţilor din domeniul 

alimentaţiei publice din Sfântu Gheorghe, precum şi asigurarea posibilităţilor de a însuşi 

noile tendinţe ale meseriei. 

Curs de formare profesională în meseria de ospătar Tg. Secuiesc 

Nr.cr

t 

Denumire unitate Nr.persoane 

1. Logisztika SRL 4 

2. Zecovi SRL 1 

3. Bikfor 1 

4. Idol imp. exp. 2 

5. Persoane individuale 1 

TOTAL 9 
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În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de bucătar, a avut loc instruirea 

practică şi teoretică a 30 de persoane de la 8 unităţi de alimentaţie publică din Sfântu 

Gheorghe. 

         

6. Curs de formare profesională în meseria de sommelier organizat în  perioada 

15.16.2016-21.06.2016 la Sf. Gheorghe  

 

Prin intermediul acestui curs au fost atinse aspectele teoretice și legislative necesare 

desfășurării activității de sommelier.  

Cu ajutorul informațiilor specializate care au fost oferite, participanții au avut 

posibilitatea de a perfecționa abilitățile de identificare, analiza, asociere și servire a vinurilor.  

Cursul sommelier a fost dedicat celor care și-au dorit să însușească cultura vinurilor, 

alături de cunoștințele esențiale despre topurile de vin și asocierea acestora cu preparatele 

culinre.  

 În cadrul cursului de formare profesională în meseria de sommelier, a avut loc 

instruirea practică şi teoretică a 15 de persoane de la 6 unităţi de alimentaţie publică din 

Sfântu Gheorghe și a 2 persoane individuale.  

Curs de formare profesională în meseria de sommelier Sf. Gheorghe 15.06.2016-21.06.2016  
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Prin organizarea acestor cursuri de formare profesională a adulților (Barista, Ospătar, 

Bucătar, Sommelier) s-a răspuns cerințelor antreprenorilor din județul Covasna și astfel 

Școala Populară de Arte și Meserii contribuie la îmbunătățirea calități serviciilor din 

domeniul alimentației publice.  

 Cursurile au avut ca scop dezvoltarea profesională continuă a angajaților din domeniul 

alimentației publice din județul Covasna, precum și asigurarea posibilităților de a însuși noile 

tendințe ale meseriei.  

 În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de barista, bucătar și ospătar, a 

avut loc instruirea practică și teoretică a 43 de persoane de la 15 unități de alimentație 

publică, precum și 10 persoane fizice.  

Situația cheltuielilor și veniturilor privind cursurile de barista și bucătar organizate în 

perioada 27.02.2016-08.03.2016 pentru participanții din județul Covasna (cursul organizat în 

localitatea Sf. Gheorghe) și Harghita (cursul organizat în localitatea Târgu Secuiesc) este 

următoarea: 

 

CHELTUIELI VENITURI 

Nr.cr

t 

Denumire unitate Nr.persoane 

1. Bertis 8 

2. Nourest Com (Bertis) 2 

3. Kékfrankos borház 1 

4. Dio Garden 1 

5. Transylwanderer 1 

6. Persoane individuale 2 

TOTAL 15 
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1.Sc.Bertis SRL 2.500,00 1.Asociaţia SVESZ 17x225= 3.825,00 

2.Materie primă 1.100,00+660,00      2.SC Bertis SRL 2.475,00 

3.Liceul Tehnologic 

Economic 

Administrativ Berde 

Aron 

600,00 3. Angelo Express 900,00 

4.Şcoala 

profesională de 

bucătari din 

Veszprem 

12.350,00 4. Bikfor  450,00 

5.Închiriere sală – 

Bistro TG.Sec 

1.350,00 5.SC Hotel Hostel 

Park 

450,00 

6. Închiriere sală – 

Hotel Park 

800,00 6.Vitalite 900,00 

  7.Goldim 450,00 

  8.SC Zecovi ZRL 675,00 

  9.Nature Feel –

Indivino 

450,00 

  10. RTCS Juice 1.800,00 

  11. Wine House 1.350,00 

  12. Logistica 3.150,00 

  13.Ganesa 1.125,00 

  14. Imperial hotel 900,00 

  15. Way Out 450,00 

  16. Tusnad SA 450,00 

  17. Idol 675,00 
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  18. Finta  450,00 

  19. Tein 450,00 

  20. Pers.fizice 10x450=4.500,00 

TOTAL :                                                  

19.360,00 

TOTAL:                                                   

25.875,00 

 6.515,00 

 

În cadrul cursului de formare profesională în meseriile de ospătar și sommelier, a avut 

loc instruirea practică și teoretică a 33 de persoane de la 12 unități de alimentație publică, 

precum și 6 persoane fizice.  

Situația cheltuielilor și veniturilor privind cursurile de bucătar și sommelier organizate 

în perioada 15.06.2016-21.06.2016 pentru participanții din județul Covasna (cursul organizat 

în localitatea Sf. Gheorghe) este următoarea: 

 

CHELTUIELI VENITURI 

1. Sc. Bertis SRL 

(Central) 

1.200,00 1.Sc. Goldim SRL 3*450=1.350,00 Ron 

2. Liceul Tehnologic 

Administrativ Berde 

Áron-Închiriere sală   

900,00 2.SC Bertis SRL 20*450=9.000,00 

3. Școala Profesională de 

bucătari din Veszprém  

14.481,00 3.New Imp. Exp. SRL 450,00 

4. Sc. Bertis SRL- 

materie primă 

750,00 4.Merrer Comerț 450,00 

5. Kek Frankos borház  550,00 5.SC. Zoltur SRL 450,00 

  6.SC. Zecovi SRL 450,00 

  7.Kék Frankos borház 450,00 
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  8.Dio Garden SRL 450,00 

  9.Transylwanderer SRL 450,00 

  10.Spital Județean 1.950,00 

  11.Beke Comp. 450,00 

  12.Elor SRL 900,00 

  13.Persoane fizice ind.  6*450=2.700,00 

TOTAL 17.881,00  19.500,00 

  1.619,00 

 

Concursului de talente în gastronomie ”Schnitta Sámuel” 

 

În afara cursurilor de formare profesională a adulților, Școala Populară de Arte și 

Meserii a participat la organizarea Concursului de talente în gastronomie din Transilvania.   

    Asociația pentru Cultură în Gastronomia Maghiară ”Schnitta Sámuel” a organizat 

concursul național pentru școlile profesionale în domeniul gastronomiei pentru meseriile: 

ospătar, bucătar, patiserie.    

 Concursul s-a adresat instituțiilor școlare din județele Covasna și Harghita.        

Prima etapă, semifinala concursului a fost organizat la data de 14.06.2016, la care au 

participat 7 echipe de la 5 unități școlare din județele Covasna și Harghita.  

Nr. Crt Denumire unitate școlară Județ 

1. Liceul Tehnologic Apor Péter Sf. 

Gheorghe 

Covasna 

2. Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ  Berde Áron Sf. 

Gheorghe (2 echipe)  

Covasna 
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3. Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși 

Sf. Gheorghe 

Covasna 

4. Grup Școlar Economic Joannes  Kájoni 

Miercurea Ciuc (2 echipe) 

Harghita 

5. Liceul Tehnologic Tivai Nagy Imre 

Sânmartin 

Harghita 

 

  Semifinala a fost câștigată de către echipa de la Liceul Tehnologic Economic 

Administrativ Berde Áron Sf. Gheorghe, urmată de echipa din Grupul Școlar Economic 

Joannes Kajoni M. Ciuc, pe locul trei situându-se a doua echipă de la Liceul Tehnologic 

Economis Administrativ Berde Aron Sf. Gheorghe.  

 Etapa finală a concursului ”Schnitta Sámuel” a fost organizat la data de 21.11.2016 -

25.11.2016 

Această etapă  s-a adresat instituţiilor şcolare din judeţele Covasna şi Harghita, şcoli care au 

participat la semifinală din data de 14.06.2016 şi au câştigat dreptul de participare în faza 

finală.  

 

La acest concurs au participat trei echipe de la două unităţi şcolare din judeţele 

Covasna şi Harghita, acestea fiind următoarele:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire unitate şcolară Judeţ 

1. Liceul Tehnologic Economic Administrativ Berde Áron, Sf. 

Gheorghe (două echipe) 

Covasna 

2. Liceul Technologic Joannes Kájoni Miercurea Ciuc (o 

echipă) 

Harghita 
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Concursul de talente în gastronomie din Transilvania a fost câștigat de 5 elevi, care au 

fost considerați cei mai buni din cadrul echipelor proprii. Cei cinci elevi premiați au avut 

ocazia să participe la Concursul Internațional Memorial ”Scnitta Samuel” din Ungaria, în 

Martie 2017, și ca recompensă două elevi au câștigat o excursie de studiu la Bruxelles, oferit 

de către europarlamentarul Sógor Csaba.  

Cele 5 elevi în luna Martie 2017, au participat la Concursul din Ungaria, la Veszprém. 

Durata concursului a fost de trei zile. După o lungă pregătire, participarea elevilor la 

eveniment, a adus rezultate bune. Elevii s-au întors cu diferite premii și cu multe experiență 

în profesie.  

 

 

 

Tabere efectuate în Centrul de agrement Zăbala: 

Nr.crt. Denumirea taberei Nr. participanţi Perioada şederii Servicii comandate 

1. Tabăra 1 Experimentul 

Verde  

25 de pers. 17 – 20.05.2016 cazare, masă şi 

agrement 

2. Grup liceeni Mikes 

Kelemen Sf. Ghe.  

17 pers. 14 – 15.05.2016 cazare 

3. Tabăra 2 Experimentul 

Verde  

25 de pers. 14 – 17.06.2016 cazare, masă şi 

agrement 

4. Grup “Stofan Antal” 

Ungaria 

27 de pers. 27.06 – 02.07.2016 cazare, masă şi 

agrement 

5. Tabăra de ciclism 6 pers. 04 – 10.07.2016 cazare, masă şi 

agrement 

6. Tabără de atelier arte 

meşteşugăreşti SPAM 

21 de pers 04  – 08.07.2016 cazare şi masă 

7. Tabăra As. Cult. Nepoții 52 de pers. 12 – 16.07.2016 cazare şi masă 
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Breslașilor 

Tg. Secuiesc 

8. Tabăra As. Centre de tineret 

și copii Sf. Sebastian  

22 de pers. 18 – 23.07.2016 cazare, masă şi 

agrement 

9. Tabăra 1 DGASPC CV 32 de pers. 18 – 23.07.2016 cazare, masă şi 

agrement 

10. Tabăra Cicliștilor din 

Odorheiu Secuiesc 

26 de pers. 23 – 24.07.2016 cazare şi masă 

11. Tabăra 2 DGASPC CV 26 de pers. 25 – 30.07.2016 cazare, masă şi 

agrement 

12. Tabăra 3 DGASPC CV 52 de pers. 01 – 06.08.2016 cazare, masă şi 

agrement 

13. Tabără de dans popular 

As. cult. Poiana din Poian 

26 de pers. 08 – 12.08.2016 cazare şi masă 

14. Tabăra de muzică de fanfară 

SPAM 

25 de pers. 14 – 21.08.2016 cazare şi masă 

15. Tabără interetnică SPAM 18 pers. 14 – 18.08.2016 cazare şi masă 

16. Tabără de chitară SPAM 19 pers. 22 – 28.08.2016 cazare, masă şi 

agrement 

17. Tabăra 4 DGASPC CV 9 pers. 23 – 28.08.2016 cazare, masă şi 

agrement 

18. Tabăra de teatru 

SPAM 

13 pers. 25 – 29.08.2016 cazare, masă cu 

meniu special şi săli 

pentru activităţi 

proprii în Şcoala 

Zăbala 

19. Tabăra de muzică de fanfară 46 de pers. 02 – 04.09.2016 cazare cu 
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din Satu Mare SPAM demipensiune 

20. Tabără de muzică și cântec 

popular SPAM 

25 de pers. 06 – 10.09.2016 cazare, masă şi 

agrement 

21. Total 514 persoane - - 

 

Tabere organizate de SPAM / 

Nr. participanți 

Tabere parteneri SPAM Tabere / Oaspeți externi 

6 / 121 1 / 46 13 / 347 

În total: Tabere: 20 Cazați: 514 

 

Înnoptări 

Înnoptări = nr. pers cazate x 

nr. nopţi sejur 

 

2070 

 

- 

 

Proiecte de educație nonformală 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 și Meserii din Sfântu Gheorghe.  

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

în parteneriat elevii de la secția de protecția mediului din cadrul Liceului Tehnologic Kós 

Károly și 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 Județul 

Covasna”.   

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

importanței utilizării surselor de energie regenerabilă, respectiv asupra importanței colectării 

selective a deșeurilor.  
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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 mulți parteneri contactați, am considerat acest proiect ca fiind una interesantă.  

Programul care se derulează până la sfârșitul lunii mai, se compune din trei părți, 

prima parte un stagiu de cercetare, unde participanții vor inventa și proiecta un echipament 

din deșeuri care folosește energiile solare, hidroenergiile, sau energia eoliană. În partea a 

doua a proiectului, vom face o vizită pe teren cu sprijinul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna” la 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din Leț. În partea a treia, proiectele mai sus 

menționate vor fi executate din resurse și mâinile proprii în Tabăra Csipkés din Zăbala, într-

un stagiu de un sfârșit de săptămână prelungit.  

Reprezentantul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de 

Management al Deșeurilor în Județul Covasna” Domnul Benedek Csaba a declarat, că în 

Județul Covasna (Trei Scaune) trebuie acordat o atenție din ce în ce mai sporită colectării 

selective a deșeurilor menajere, deoarece acesta este nu numai un regulament al Uniunii 

Europene, ci și un act de responsabilitate față de comunitatea noastră locală.  

 

  

 

  

 

Gáj Nándor 

Manager 

 

 



49 

 

ANEXELE PREZENTULUI RAPORT: 

PROCESELE VERBALE DE CONTROL 

FOTOGRAFII 

DOSAR APIRIȚII MEDIA/PUBLICAȚII 


