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          Anexa nr.14 

 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul 

local, prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

 

Nr. Denumirea programului sau 

activității 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada 

1 Ziua Culturii Naționale Promovarea culturii române, 

stabilirea de activități comune între 

instituțiile de cultură și instituțiile 

de învățământ 

Ianuarie 

2 Proiecte finanțare nerambursabilă 

culte, sport, cultură în baza legii 

350/2005 

Promovarea, susținerea de proiecte 

private privind accesibilitatea la 

activități sportive, evenimente 

culturale/participarea la concursuri 

sportive/realizarea de evenimente 

culturale. Susținerea proiectelor 

instituțiilor de cult, a păstrării 

patrimoniului de valoare spirituală 

și socială. Promovarea valorilor 

culturale și sportive ale orașului. 

Interconectarea între instituțiile 

publice de cultură, ONG-uri, 

Asociații culturale, Asociații 

sportive, lăcașe de cult, instituții de 

învățământ. 

Martie 

3 Noaptea Europeană a Muzeelor Promovarea și popularizarea 

valorilor cultural-istorice locale, 

promovarea voluntariatului în 

sectorul cultural, conexiunea 

tinerilor cu sectorul cultural, 

dezvoltarea de colaborări cu alte 

instituții de cultură locale, județene, 

naționale și internaționale, 

promovarea și valorificarea 

artiștilor și oamenilor de cultură 

locali, exploatarea fundalului 

cultural istoric local, atragerea 

populației către sectorul cultural 

local, sublinierea importanței 

sociale a insituților de cultură și a 

evenimentelor culturale 

Mai 
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4 Ziua Tineretului Promovarea și valorificarea 

Complexului Balnear Toroc. 

Valorificarea și susținerea 

meșterilor populari locali, a micilor 

producători locali, a muzicii 

românești. Formarea sentimentului 

de coeziune a populației prin 

evenimente artistice. 

Interconectarea instituțiilor locale 

de cultură cu sectorul turistic al 

orașului. Promovarea și 

valorificarea potențialului turistic al 

orașului. 

Mai 

5 Gala Execelenței în Educație Recunoașterea și promovarea 

meritelor elevilor premiați în 

diverse concursuri și olimpiade 

școlare, concursuri și competiții 

sportive. Valorificarea și stimularea 

potențialului educațional al 

unităților de învățământ locale. 

Iunie 

6 Zilele Municipiului  Premierea personalităților care au 

contribuit la dezvoltarea orașului. 

Promovarea artiștilor consacrați ai 

muzicii românești. Promovarea 

meșterilor populari și a produselor 

tradiționale românești. Târguri 

estivale, spectacole etc. 

August 

7 Festivalul Culturii Populare 

Someșene „SAMVS” 

Promovarea și recunoașterea 

valorilor tradiționale specifice 

spațiului someșan. Familiarizarea 

populației, în special a sectorului 

tânăr, cu personalități, tradiții, rituri 

specifice spațiului someșan. 

Promovarea meșterilor populari din 

zona orașului. Evidențierea 

specificului național al zonei. 

Interconectarea instituțiilor de 

cultură cu promotorii particulari ai 

tradițiilor someșene (meșteri 

populari, interpreți de muzică 

populară, etnologi, etnografi, etc.) 

August 

8 Conferințele „SAMVS” Premierea și valorificarea oamenilor 

de cultură pentru meritele acestora 

în domeniul istoriei și etnografiei. 

Familiarizarea populației cu teme 

ale istoriei locale și ale tradițiilor 

August 
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locale. Implicarea instituțiilor locale 

de cultură alături de cadre didactice, 

muzeografi, instituții județene de 

cultură etc. pentru promovarea 

fondului cultural-istoric al orașului 

și al zonelor înconjurătoare.  
9 Zilele Culturale Maghiare Punerea în valoare și valorificarea 

comunității maghiare, a tradițiilor 

specifice acesteia, a aportului adus 

comunității atât din punct de vedere 

cultural, istoric, economic dar și 

social. Cultivarea unui spirit 

european și de diversitate în 

comunitatea orașului. 

August 

10 Nunțile de Aur Premierea și recunoașterea 

seniorilor orașului. Interconectarea 

populației de vârsta a treia, 

formarea de conexiuni între acest 

sector al populației, municipalitate 

și instituțiile de cultură. 

August 

11 Ziua Recoltei & Festivalul 

Plăcintelor Someșene 

Promovarea, valorificarea și 

ajutorarea micilor producători și 

meșteri populari. Formarea și 

susținerea unei comunități de mici 

producători locali. Promovarea 

tradițiilor specifice zonei someșene. 

Familiarizarea populației cu 

tradițiile gastronomice locale. 

Formarea unei identități culturale 

locale. 

Octombrie 

12 Ziua Comemorării Holocaustului în 

România 

Familiarizarea populației, în special 

a tinerilor, cu trecutul și importanța 

locală, istorică și culturală, a 

comunității evreiești a orașului. 

Promovarea studiului și cercetării 

istorice în rândul tinerilor privind 

istoria interbelică a orașului. 

Valorificarea și promovarea 

potențialului turistic al orașului din 

punct de vedere istoric și cultural. 

Octombrie 

13 Ziua Națională a României Promovarea spiritului și 

apartenenței naționale a populației 

și a orașului. Promovarea 

importanței orașului în contextual 

Marii Uniri de la 1918. 

Valorificarea și promovarea 

Decembrie 
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artiștilor și oamenilor de cultură 

locali. Formarea sentimentului de 

identitate locală. Promovarea 

identității istorice și culturale a 

orașului atât la nivel local cât și la 

nivel national. 
14 Magia Crăciunului Interconectarea instituțiilor locale 

de cultură cu instituțiile locale de 

învățământ, ONG-uri și diverse 

asociații. Promovarea și 

valorificarea tradițiilor locale, a 

artiștilor locali, a diverselor 

asociații școlare.  

Decembrie 

15 Spectacol de Crăciun Valorificarea și promovarea 

instituțiilor de învățământ școlare, a 

diverselor asociații școlare. 

Interconectarea instituțiilor locale 

de cultură, a instituțiilor de cult și a 

instituțiilor școlare. Promovarea și 

valorificarea tradițiilor specifice 

sărbătorilor de iarnă. 

Decembrie 

16 Microrevelion Promovarea și valorificarea 

artiștilor locali. Formarea 

sentimentului de indentitate locală. 

Comunicarea și interconectarea 

populației cu municipalitatea și 

instituțiile locale de cultură. 

Valorificarea centrului istoric al 

orașului. 

Decembrie 

17 Expoziții de Artă Plastică Promovarea, valorificarea, 

susținerea artiștilor plastici locali. 

Familiarizarea și atragerea 

populației către sectorul cultural. 

Formarea unei identități culturale 

locale. Promovarea și valorificarea 

spațiilor expoziționale ale orașului 

(noua clădire a Muzeului Municipal 

Dej). Interconectarea artiștilor 

plastici și a instituțiilor culturale 

locale prin Anuala Artiștilor Plastici 

Dejeni. 

parcursul 

întregului 

an 

18 Spectacole de teatru Atragerea către și familiarizarea 

populației cu sectorul cultural. 

Promovarea actului artistic ca și 

sursă a dezvoltării culturale și 

sociale a comunității. Valorificarea 

parcursul 

întregului 

an 
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spațiilor culturale locale (Centrul 

Cultural „Arta”). Valorificarea și 

promovarea unor artiști dramatici 

locali. Formarea unei identități și 

educații culturale a populației prin 

teatru și spectacol artistic. 
19 Lecția de Istorie vie (colaborare 

Asociația Terra Dacica Aeterna) 

Promovarea și valorificarea istoriei 

antice locale, a importanței istorice 

a orașului. Promovarea și susținerea 

unei asociații istorice de interes 

național. Educarea populației prin 

lecții de istorie vie susținute de 

reenactori. Interconectarea între 

instituțiile locale de cultură, 

instituțiile de învățământ, populație 

și asociațiile istorice de 

reenactment. Colaborarea pentru 

proiecte educaționale între 

instituțiile de cultură și instituțiile 

de învățământ. Promovarea și 

valorificarea spațiilor Muzeului 

Municipal Dej. Atragerea populație 

către sectorul cultural-istoric. 

Susținerea potențialului turistic al 

orașului.  

parcursul 

întregului 

an 

20 Proiecte educaționale în colaborare 

cu Centrul Județean pt. Conservarea 

și Promovarea Culturii Tradiționale 

Clujene 

Realizarea de proiecte educaționale 

între instituțiile locale culturale, 

instituțiile județene, instituțiile 

locale de învățământ. Promovarea 

tradițiilor populare specific zonei 

someșene și clujene. Familiarizarea 

și popularizarea în sectorul tânăr al 

populației a identității și 

potențialului cultural al tradițiilor 

locale. Promovarea și valorificarea 

meșterilor populari. Atragerea 

populației către sectorul 

meșteșugurilor populare și a 

tradițiilor specific satului românesc. 

Promovarea activităților practice de 

învățare. Promovarea importanței 

orașului ca punct de referință pentru 

păstrarea și valorificarea tradițiilor. 

parcursul 

întregului 

an 

 

 


