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PROIECT DE PARTENERIAT ÎNTRE INSTITUȚIILE CULTURALE 

DIN JUDEȚUL CONSTANȚA 

I. ARGUMENT: 

Instituțiile de cultura de pe lângă primării promovează activități artistice și educaționale cu copiii, 

dar și cu adulții din comunitatea respectivă. Căminele culturale sunt instituții în care se desfășoară 
activități din sfera tradițiilor și obiceiurilor populare românești. Pe lângă aceste activități se desfășoară 
și evenimente sau acțiuni culturale și educative menite să preîntâmpine dispariția adevăratelor valori 

autohtone. Prin încheierea acestor parteneriate între instituțiile de cultură dorim realizarea unor 

schimburi de experiență, promovarea tradițiilor și obiceiurilor practicate într-o anumită zonă a țării, 
mediatizarea activităților desfășurate cu scopul de a le face cunoscute unui public mai larg. 

II. PARTENERI: 

Căminul Cultural Corbu, județul Constanța  

Biblioteca Comunala Costinești, Județul Constanța 

Căminul Cultural Valu lui Traian, Județul Constanța 

Căminul Cultural Nicolae Bălcescu, Județul Constanța 

Căminul Cultural Lumina, Județul Constanța  

Căminul Cultural Mircea Voda, Județul Constanța 



Căminul Cultural Mereni, Județul Constanța  

Căminul Cultural Siliștea, Județul Constanța 

Caminul Cultural Baneasa, Judetul Constanta 

Căminul Cultural Agigea, Județul Constanța 

 

III. OBIECTIVE:  

1. Obiective privind participanții la evenimente 

-  Redescoperirea și promovarea valorilor tradiționale ale poporului nostru prin atragerea unui 

număr cat mai mare de participanți din comunitate, adulți si copii. 

- Să participe benevol  la desfășurarea unei activități culturale, educative sau tradiționale 

- Să cunoască și să îmbrace corect componentele unui costum popular . 

- Să respecte întocmai  momentele desfășurării unui obicei tradițional, nepermițând 

improvizarea, schimbarea sau eliminarea unora dintre acestea. 

- Să se dezvolte relații de prietenie și susținere morală și afectivă între parteneri prin 
desfășurarea unor evenimente comune și realizarea schimburilor de experiență. 

 

2. Obiective privind reprezentanții părților partenere: (directori, referenți culturali, 
custozi sala) 

- Să promoveze în comunitate acțiunile propuse 

- Să cultive un comportament pozitiv printre membrii comunității asistenți la evenimente, care 

trebuie să se manifeste cu respect față de semenii lor din alte localități și față de tradițiile din 

alte zone. 

- Să asigure resursele materiale și umane necesare pentru activitățile propuse prin asigurarea 

prezenței la fiecare eveniment realizat de către un partener. 

 

IV.  ACȚIUNI: 

- participarea activă, dar și pasivă a partenerilor  la evenimentele organizate de către  

căminele  culturale, 

- organizarea activităților și evenimentelor prin rotație, în funcție de disponibilități, 

 

V.   DURATA PARTENERIATULUI: 

-DOI ANI DE LA DATA INREGISTRARII LA PRIMARIA CORBU 

 

VI.  GRUPUL ȚINTĂ: 
- Copii și adulți din comunitățile partenere 

 



VII. RESURSE: 

     RESURSE MATERIALE: 

- Costume populare, sisteme de sonorizare din dotarea căminelor culturale 

- Laptop, stick cu înregistrări ale negativelor și evenimentelor 

- Camera de filmat, aparat foto 

- Spațiile interioare și exterioare ale căminelor culturale 

- Diverse materiale necesare desfășurării activităților educative. 

- Microbuzele din dotarea primăriilor 

     RESURSE FINANCIARE: 

- Finanțare din bugetul primăriilor alocat pentru cultură 

- Sponsorizări 

VIII. OBLIGAȚII: 

Obligațiile reprezentanților căminelor culturale și bibliotecilor: 

- Să asigure spațiul necesar desfășurării activităților propuse, 

- Să popularizeze acțiunile programate în rândul comunității, 
- Să asigure participarea la acțiunile organizate de către parteneri, 

- Să respecte programul activităților, 

- Fiecare reprezentant al căminelor culturale să comunice din timp cu ceilalți parteneri  despre 

modalitatea de desfășurare a unui eveniment, dar și schimbările care pot surveni în timpul 
organizării evenimentelor, 

- Să se asigure confortul și securitatea tuturor participanților prin prezenta unui polițist / agent 

pază la evenimentele cu mult public, 
- Fiecare grup participant la activități să etaleze un comportament civilizat față de ceilalți 

parteneri, 

- Să se evite participarea la discuții triviale între grupuri sau între grupuri și spectatori. 

IX. CLAUZE: 

- Niciunul dintre partenerii culturali nu va ridica pretenții de remunerare a momentelor artistice 
proprii desfășurate în cadrul unui eveniment artistic organizat de către oricare dintre 
partenerii semnatari ai prezentului parteneriat. 

- Niciunul dintre partenerii culturali nu va solicita finanțare din partea altui partener, pentru 
realizarea evenimentelor proprii. 

- Niciunul dintre parteneri nu este obligat să împrumute echipamentele sale proprii pentru 

desfășurarea unui eveniment organizat de către un alt partener. 

 

              PRIMĂRIA COMUNEI CORBU,                                             CĂMINUL CULTURAL CORBU                                  

                               PRIMAR,                                                                       REFERENT,       

                         LUMÎNARE VASILE                                                              CREȚU ELENA 

 



    PRIMĂRIA COMUNEI COSTINEȘTI,                                        BIBLIOTECA COMUNALĂ COSTINEȘTI, 

                             PRIMAR,                                                                                  BIBLIOTECAR, 

                     JEANU DUMITRU                                                                       GEORGETA ȘUTA                                                            

 

 

       

 PRIMĂRIA COMUNEI VALU LUI TRAIAN                                    CĂMINUL  CULTURAL  VALU LUI TRAIAN 

        PRIMAR,                                                                                            INSPECTOR, 

                    MITROI FLORIN                                                                                 MARIA OGREANU 

 

 

 

 

 PRIMĂRIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU                                 CĂMINUL  CULTURAL  NICOLAE  BĂLCESCU 

                             PRIMAR,           REFERENT CULTURAL, 

                  TIMOFTE DUMITRU                        CHIRIAC LILIANA 

 

        

 

         

        PRIMĂRIA COMUNEI LUMINA                                                          CĂMINUL  CULTURAL  LUMINA 

                           PRIMAR,                   REFERENT CULTURAL, 

                    CHIRU DUMITRU                                                                                  PIRVU GHEORGHE 

 

 

     

 

     PRIMĂRIA COMUNEI MIRCEA VODĂ                                             BIBLIOTECA COMUNALĂ MIRCEA VODĂ  

                          PRIMAR,                                                                                                BIBLIOTECAR, 

                  IONAȘCU GEORGE                                                                          CAZAN LUIGIA MAGDALENA 

 

 

           

         

         PRIMĂRIA COMUNEI MERENI                                                           CĂMINUL CULTURAL MERENI 
                           PRIMAR,                                                                                            CUSTODE SALA, 

                  GURIȚĂ DUMITRU                                                                                GHEORDUNESCU ION 

 

           

 

          

 

  PRIMĂRIA COMUNEI SILIȘTEA                                                       PRIMARIA COMUNEI BANEASA, 

  PRIMAR,                                                                                                    PRIMAR, 

            SOARE MIHAI                COLIS PAUL 

 

 



 

          PRIMĂRIA COMUNEI AGIGEA, 

                         PRIMAR,                                                                                                            

          CÎRJALIU CRISTIAN MARICEL                                                                                                                             


