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1.1. PREZENTARE, MISIUNI ȘI OBIECTIVE 

 

 Cultura, acest vast domeniu, de mare complexitate și diversitate, privită conceptual și 

abordată din mai multe perspective, generează o varietate de moduri de definire.  În acest 

sens, o definiție de largă acoperire este considerată cea dată  de UNESCO (Organizația 

Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, conform denumirii originale din limba 

engleză): „Cultura este acel ansamblu complex care cuprinde cunoștințe, credințe, arte, 

principii și valori morale, legi, cutume și orice alte abilități și obiceiuri dobândite de individ 

ca membru al societății”.  

Extrapolând, putem aprecia cultura ca fiind totalitatea trăsăturilor spirituale, materiale, 

intelectuale și afective, aparținând unei societăți sau unui grup social, și care cuprinde arte 

vizuale, muzică, teatru, dans, literatură etc., dar și componente specifice pentru modul de 

viață, sistemul de valori, tradițiile și educația respectivului grup. Plecând de la aceste premise, 

Direcţia Educație, Cultură și Tineret Slobozia a proiectat, pentru anul 2020, un program  de 

manifestări cultural-artistice și sportive destinate locuitorilor municipiului Slobozia, în care 

componenta educativă a fost esențială din punct de vedere al scopului propus. 
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Direcţia Educație, Cultură și Tineret Slobozia este o structură  funcţională în cadrul 

U.A.T. Municipiul Slobozia, înființată prin H.C.L. nr. 117/26.06.2018, continuând activitatea 

și aducând completări la atribuțiile Direcției Municipale pentru Cultură, Învățământ, Sport și 

Tineret Slobozia, creată prin H.C.L. nr. 47/30.08.2012 (D.M.C.I.S.T.), certificatul de naștere 

fiind  H.C.L. nr. 36/28 februarie 2008 (D.M.C.S.T.). 

 Proiectele inițiate de Direcţia Educație, Cultură și Tineret Slobozia sau cele 

desfășurate în parteneriat cu alte instituții, asociații ori fundații, au avut loc atât la Casa de 

Cultură a Municipiului Slobozia, cât și în spații deschise, amenajate ca și locații de 

evenimente, care s-au impus în circuitul cultural  slobozean drept zone destinate 

manifestărilor cultural-artistice și de petrecere a timpului liber (Piața Unirii, Piața Revoluției). 

 Instituția își desfășoară activitatea, respectând următoarele principii fundamentale: 

• dreptul de acces la viaţa culturală și la respectarea identității culturale 

• dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare 

politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală 

• dreptul la protecţia activităţilor creatoare și a proprietății intelectuale 

• dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă. 

Calendarul manifestărilor cultural-artistice, sportive şi pentru tineret, din perspectiva 

satisfacerii nevoii de cultură, de petrecere a timpului liber şi de educare a tineretului prin 

cultură şi sport, s-a realizat având în vedere următoarele obiective:  

- Implementarea unor activități și acțiuni atractive, unele în parteneriat cu unități de 

învățământ, instituții de cultură, precum și asociații și fundații de profil; 

- Valorizarea și dezvoltarea creativităţii, aptitudinilor și deprinderilor artistice prin 

organizarea de expoziţii, concursuri de cultură generală, spectacole de divertisment şi 

spectacole-concurs de interpretare;  

- Conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii, 

precum şi păstrarea şi cultivarea specificului local şi diversificarea manifestărilor culturale 

oferite, prin armonizarea acestora cu cerinţele publicului. 

  Aspirând în permanență la calitatea actului cultural și având ca principiu esențial 

promovarea valorii la toate nivelurile de vârstă, stabilirea obiectivelor și a indicatorilor de 

performanță a avut ca element prioritar creșterea gradului de adresabilitate a evenimentelor 

către marele public, în concordanță cu urmărirea aspectului educativ al acestora.  

  Situația  specială generată de pandemia cu COVID 19, provocată de noul coronavirus, 

și-a pus amprenta asupra modului în care au fost implementate proiectele culturale în anul 

2020. 
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 O parte dintre acestea a fost necesar să fie „mutate” în spațiul online, pe pagina de 

socializare a instituției. În alte situații, a fost nevoie, potrivit reglementarilor legale de 

prevenire a răspândirii COVID 19, ca evenimentele programate pentru marele public să fie 

anulate sau amânate pentru anul 2021.  

În aceste condiții, strategia managerială a urmărit permantent îmbunătățirea imaginii 

instituției, realizată, pe de o parte, prin calitatea ofertei culturale, adaptate la condițiile 

concrete generate de noul coronavirus și, pe de altă parte, prin creșterea constantă a prezenței 

în mediul online. 

 Programele  și proiectele  elaborate de Direcția  Educație, Cultură și Tineret  Slobozia  

s-au bazat întotdeauna  indisolubilei relații dintre educație și cultură, realizând astfel un cadru 

propice de atragere a tuturor categoriilor de vârstă, prin care am contribuit la dezvoltarea 

conştiinţei culturale individuale a acestora. Am urmărit astfel educarea simțului artistic al 

slobozenilor, prin inducerea în conștiința publică a unui curent favorabil valorii autentice și a 

diferențierii dintre valoare și nonvaloare. Toate acestea, chiar și în cadrul specific al 

restricțiilor impuse de pandemia COVID 19. 

Astfel, mesajul perpetuu pe care îl transmite programul de activități al Direcției 

Educație, Cultură și Tineret Slobozia este asigurarea accesului la cultură pentru toți cetățenii. 

Acest deziderat s-a realizat printr-o ofertă inițială de evenimente de înaltă valoare artistică, 

susținând astfel strategia și eforturile municipalității de îmbunătățire a calității vieții 

locuitorilor, prin dezvoltarea unei game cât mai largi și diversificate de acțiuni care să pună în 

valoare potențialul din domeniul cultural, local, regional și național. 

„Dor de Eminescu” (15 ianuarie) „Azi nu! Poate mâine” (18 februarie) 

„Mătrăguna” (23 septembrie) „Eu te cred, da’… tu mă minți! (3 februarie) 



Pe tot parcursul anului 2020, instituția noastră a promovat cultura de valoare, a oferit o 

diversitate de evenimente culturale, cu pronunțat caracter educativ. Din acest punct de vedere,  

Casa de Cultură a Municipiului Slobozia  s-a impus în spațiul cultural ialomițean ca un 

promotor al manifestărilor de calitate, în care se împletesc forme artistice diverse, într-un 

spectacol al bunului gust și al emoțiilor frumoase. 

 

 

1.2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ 

 

 Din punct de vedere al indicatorilor de performanță, procentele de realizare a acestora 

au fost sensibil mai mici decât în anii anteriori. Dacă în 2017, 2018 și 2019, valoarea lor a 

variat între 80 și 95 %, în anul 2020 a cunoscut o scădere drastică, urmare a restricțiilor 

apărute pentru evitarea răspândirii infectării cu noul coronavirus.  

În aceste condiții, accesul publicului la spectacolele programate a fi puse în scenă nu a 

mai fost fost posibil, cele mai multe dintre acestea fiind anulate.  

În atare situație, politica de management cultural a cunoscut o schimbare în anul 2020. 

Soluția a fost dată de mediul online, care  s-a dovedit a fi una fericită, impactul materialelor 

foto-video pe pagina de socializare a instituției fiind unul extrem de ridicat în rândul celor 

care urmăresc activitatea culturală la nivelul municipiului Slobozia și nu numai.  

Nr. 

crt. 

 Propus Realizat Procent 

Realizare 

1. Spectacole de teatru 16 5 31,25% 

2. Proiecții de filme 80 22 28,75% 

3. Activități educative și 

pentru tineret 

60 18 30% 

4. Competiții sportive 5 2 40 

„Azi nu! Poate mâine” (18 februarie) „Bărbații la 40, femeile la 43” (5 martie) 
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2. CULTURA 

De oferta culturală a Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia beneficiază 

publicul de toate vârstele și categoriile socio-profesionale, diversitatea acesteia fiind 

principalul resort de creștere a numărului de participanți, direct sau indirect, prin intermediul 

mediul on-line, în cazul anului 2020. 

Principiile care au stat la baza direcțiilor de acțiune în domeniul cultural în anul 2020 

au fost: 

- cultura ca fenomen de dezvoltare durabilă; 

- accesul permanent și neîngrădit la actul cultural; 

- diversitatea expresiilor culturale; 

- promovarea specificului cultural local; 

- contracararea efectului negativ al televizorului, internetului, anturajului etc; 

- rolul educativ primordial al actului cultural. 

In domeniul culturii, principalele direcţii de acţiune propuse au fost: 

-  promovarea culturii de calitate; 

- producerea și realizarea de programe și evenimente care să marcheze evenimentele 

importante din viaţa ţării; 

- promovarea elementelor care definesc identitatea culturală naţională şi locală; 

- organizarea de activităţi şi acţiuni de educare și formare a tinerei generații, precum și 

de petrecere a timpului liber. 

Principalele evenimentele din viața țării și a poporului român, sărbătorite conform 

tradiției la Slobozia, sunt:  Ziua Unirii Principatelor – 24 Ianuarie, Ziua Veteranilor de Război 

– 29 aprilie, Ziua Eroilor – 6 iunie, Ziua Drapelului – 26 iunie,  Ziua Imnului – 29 iulie, Ziua 

Armatei – 25 octombrie, Ziua Naţională a României – 1 Decembrie și Ziua Revoluției 

Române – 22 Decembrie. 
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„Ai carte? Împarte!” (Ziua Educației – 5 octombrie) „In memoriam Ioan Neșu” (29 ianuarie) 



Dacă în alți ani, fiecare dintre aceste zile era celebrată la Slobozia prin manifestări 

publice organizate în Piața Unirii sau în Piața Revoluției, pandemia de coronavirus a condus 

în anul 2020 la „migrarea” acestora în spațiul online. În cadru restrâns, a fost sărbătorită în aer 

liber doar Ziua Națională a României. Pentru a menține însă vie în memoria colectivă 

însemnătatea celor mai importante evenimente istorice de peste an, am realizat materiale 

video pentru pagina de socializare a instituției, materiale cu scop educativ, apreciate de 

vizitatorii paginii.  

O ierarhizare a preferințelor publicului slobozean pentru genurile artistice cuprinde 

spectacole de teatru, teatru pentru copii și tineret, spectacole muzicale și de divertisment, 

proiecţii de film cinematografic ș.a. 

De la an an, s-a observat un interes din ce în ce mai mare pentru teatrul de calitate! 

Publicul slobozean, cu o apetență pentru evenimente culturale de înalt nivel calitativ, a 

devenit unul avizat și cu așteptări ridicate în ceea ce privește actul artistic! De aceea, și în 

2020, în programul de activități, am urmărit cu precădere să aducem în fața iubitorilor acestei 

arte  spectacole de teatru de mare succes. A trebuie însă să ne adaptăm oferta culturală din 

acest segment la condițiile specifice pandemiei COVID 19. Chiar și în aceste condiții, am 

reușit să aducem pe scena Casei Municipale de Cultură cinci spectacole de teatru: „Eu te cred, 

da’ tu mă minți” (cu Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Alexandra Sălceanu, Anca Dinicu 

și Cosmin Vîjeu), „Azi nu, poate mâine” (cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi în rolurile 

principale), „Bărbații la 40, femeile la 43” (cu Leonid Doni, Andreea Mateiu si Octavian 

Strunilã), „A iubi românește” (spectacol cu Andrei Puric și Victor Socaciu, dedicat Zilei de 

Mărțișor și „Mătrăguna” (cu Tudorel Filimon, Nae Alexandru,Vasile Filipescu, Mihai 

Niculescu, Diana Radu Stan, Cristina Cîrcei și Cristian Simion). 

1 Decembrie – Ziua Națională a României 
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Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia urmărește, an de an,  să pună la 

dispoziția consumatorilor de cultură o gama cât mai largă de genuri muzicale. Dacă în anul 

2019, publicul slobozean a avut parte de evenimente de anvergură - concertele susținute de 

Direcția 5 și Phoenix, spectacolul „Folk de colecție” (Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi și Victor 

Socaciu) susținut cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii sau recitalul susținut de Anastasia 

Lazariuc cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, anul 2020 a fost unul mai 

puțin bogat în astfel de evenimente. Pandemia de coronavirus a determinat anularea sau 

amânarea pentru anul 2021 a mai multor astfel de spectacole, condiții în care am putut 

organiza doar „Barikada Folk”, în ianuarie 2020, cu Mircea Baniciu, Cătălin Stepa, Nicolae 

Zotta, Ocru (Adrian Mărgineanu și Vasile Pitariu) și Ovidiu Mihăilescu, înainte de 

declanșarea pandemiei. 

Proiecțiile de filme, cu prioritate a celor de producție românească, au ocupat 

dintotdeauna un loc important în programul manifestărilor culturale ale Direcției Educație, 

Cultură și Tineret Slobozia. În condițiile specifice ale anului 2020, au avut loc doar 22 de 

proiecții cinematografice, ocazii cu care iubitorii celei de-a șaptea arte au putut viziona în 

premieră națională filme de succes, atât romanești, cât și de la case de producție de peste 

hotare. 

Victor Socaciu 
 în spectacolul 

 „A iubi românește” 
 (1 martie) 

Maia Morgenstern 
 în spectacolul 

 „Azi nu! Poate mâine” 
 (18 martie) 

„Barikada Folk” (25 ianuarie) 
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Cea mai amplă şi complexă manifestare cultural-artistică și sportivă, organizată pirn 

tradiție de „Înălțarea Domnului” – SĂRBĂTORILE MUNICIPIULUI SLOBOZIA – ar fi 

trebuit să fie în anul 2020 la ediția cu numărul 20. Perioada de desfășurare a coincis însă cu 

înăspirea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus la nivel național (sfârșitului 

lunii mai), condiții în care toate evenimentele cu publicul cu fost anulate. Pentru a menține 

însă viu spiritul de sărbătoare, în săptămâna care ar fi trebuie să fie dedicată sărbătorilor (25 

mai – 1 iunie 2020), am publicat pe pagina de facebook a instituției, zilnic, materiale 

„remember” ale acțiunilor din anii anteriori (foto și video). 

 

Un alt punct de interes pentru marele public din Programul de activități al Direcției 

Educație, Cultură și Tineret Slobozia l-au constituit an de an manifestările dedicate 

Sărbătorilor de Iarnă, ca mijloc de prezervare și transmitere mai departe obiceiurile din moși-

strămoși. 

În anul 2020, și pentru acest segment am folosit 

propagarea în mediul online. Festivalul de Muzică Ușoară și 

Populară „MAGIA FULGILOR DE NEA”, aflat la prima 

ediție, a avut loc la Casa Municipală de Cultură, cu 

participarea concurenților exclusiv prin intermediul rețelelor 

de transmisie live-streaming pe internet.  

Tot cu acest prilej, am dat ocazia tinerelor talente din 

Slobozia să își exprime dragostea pentru tradiții prin 

intermediul paginii de socializare a instituției. Am organizat 

astfel o adevărată sesiune online de colinde, înregistrate de 

fiecare dintre participanți acasă, materialele fiind apoi editate și postate pe facebook, 

bucurându-se de un real succes în rândul vizitatorilor paginii. 
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3. EDUCAȚIE ȘI TINERET 

 

 Pentru  anul 2020, au fost prevăzute în Programul de Activități al D.E.C.T. Slobozia 

manifestări în parteneriat cu toate instituţiile de învăţământ din municipiul Slobozia, acestea 

urmând a fi materializate prin acţiuni educative, cultural-artistice şi sportive, cum ar fi: 

concursuri de istorie cu ocazia datelor importante din trecutul neamului nostru, manifestări 

dedicate Luceafărului Poeziei Româneşti, Mihai Eminescu (15 Ianuarie şi 15 iunie), 

concursuri artistice dedicate copiilor („Magia dansului”, „Prieteni prin cântec”) etc. 

 Specificitatea anului 2020 și-a pus însă amprenta și pe acest traiect, al activității de 

educație și tineret. Am putut organiza în condiții normale de desfășurare ediția a II-a a 

Concursului Talent Show, care a avut mare succes în rândul tinerilor din Slobozia, dovadă 

numărul mare de participanți. 

 

O preocupare permanentă a fost în anul 2020  implementarea  și dezvoltarea de 

proiecte cu Consiliul Local al Tinerilor, ca mod de implicare a acestora în viața comunității și 

de conștientizare a importanței pe care o au ideile novatoare în dezvoltarea socială. Și în acest 

domeniu de activitate, a fost nevoie de apelăm la mediul online pentru punerea în practică a 

proiectelor. 

Tinerii din CLT Slobozia au organizat cu sprijinul Direcției Educație, Cultură și 

Tineret Slobozia două eveninente prin care au promovat lectura ca parte determinantă a 

dezvoltării individuale și de grup: „Ai carte, ai parte” și „Pod de carte peste suflete”, ambele 

constând în donații de carte și împărțirea volumelor către persoanele care nu își permit să le 

achiziționeze din librării. 

„Talent Show” (7 februarie) 
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Un punct important în anul 2020 pentru Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia 

a fost dat de ancorarea în memoria „cetății” a personalităților și evenimentelor determinante 

pentru viața culturală locală și nu numai. Am realizat acest deziderat prin promovarea pe 

pagina de socializare a mai multor materiale video dedicate poetului Șerban Codrin  (75 de 

ani de viață) sau prozatorului Ioan Neșu (trei ani de la trecerea în neființă). Pentru amintirea  

acestuia din urmă, a fost dezvelită o placă comemorativă pe fațada blocului în care a locuit în 

Slobozia. 

Tot în mediul online s-a bucurat de apreciere și seria de clipuri video realizate cu 

prilejul zilelor importante de peste an, cu rezonanță culturală sau istorică: Ziua Culturii 

Naționale (15 ianuarie), Ziua Internațională a Culturii (15 aprilie), Ziua Europei (9 mai), Ziua 

Națională a Aromânilor (23 mai) etc, dar și concursul de poezie „Dulcele grai românesc” (31 

august). 

D.E.C.T. Slobozia a avut în vedere în anul 2020 și aducerea în spațiul public a istoriei 

locale și a devenirii peste timp a acestei zone a Bărăganului. Aceasta prin demararea lucrărilor 

de editare a „MONOGRAFIEI MUNICIPIULUI SLOBOZIA” (ce va vedea lumina tiparului 

în perioada următoare), proiect amplu la care a participat un colectiv de autori recunoscuți în 

domeniile lor de activitate. 

                                  

„In memoriam Ioan Neșu” – 29 ianuarie 
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„MONOGRAFIA MUNICIPIULUI SLOBOZIA” este o lucrare care aduce pentru 

prima oară la lumină întregul traiect istoric al acestor meleaguri, cu personalitățile și 

momentele care i-au marcat existența, cu întâmplări mai puțin cunoscute publicului larg.  

 

4. SPORT 

 

Cel mai important eveniment sportiv al anului 2020, în organizarea Direcției Educație, 

Cultură și Tineret,  l-a constituit Turneul de Tenis al municipiului Slobozia, Memorial ,,Ioan 

Pinter”, ediția a XX-a, care s-a desfășurat în perioada 1- 6 august.  Competiția face parte din 

calendarul oficial al federației române de specialitate, fiind cotată printre cele mai bune de 

acest nivel din toată țara. Dovadă -  numărul mare de participanți! Condițiile de organizare au 

fost  apreciate atât de reprezentanţii federaţiei, cât şi de către sportivi. Parteneriatul cu F.R.T. 

la categoria 14 ani, fete şi băieţi,  a făcut din concursul de la Slobozia unul dintre cele mai 

puternice din ţară, din punct de vedere al participării și calităţii jocurilor. 

 

 Municipiul Slobozia a continuat în anul 2020 să fie gazdă de competiții sportive 

destinate pasionaților de automobile. Pe circuitul amenajat în Parcul Industrial IMM s-a 

desfășurat pe 27 iunie prima etapă a Campionatului Național de Autoslalom, ediția 2020. La 

eveniment au luat parte aproape 20 de participanți din întreaga țară, inclusiv un  reprezentant 

al gazdelor – o premieră pentru sportul slobozean. 

11 
 



5. PROMOVAREA ÎN PRESĂ ȘI ÎN MEDIUL ONLINE 

 

 Rețelele de socializare au devenit in ultimii ani adevărate platforme de diseminare a 

informației. Pagina de facebook a instituției, https://www.facebook.com/DECTSL, a cunoscut 

în anul 2020 un traiect ascendent din punct de vedere al numărului de vizitatori și de 

vizualizări ale materialelor de promovare.  

 Astfel, impactul postărilor a înregistrat o medie lunară de 4500 de persoane în anul 

2020 (în creștere cu 35% față de 2019), pagina bucurându-se de peste 4000 de urmăritori (în 

creștere cu 25% față de anul anterior), potrivit statisticii facebook.  De asemenea, materialele 

video postate pe pagina acestei rețele au înregistrat peste 17.000 de vizualizări.  

 Putem afirma, așadar, că Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia a devenit o 

prezență extrem de activă în mediul online destinat evenimentelor cultural-artistice.  

Promovarea activităţii pe reţeaua de socializare facebook presupune postarea de  informații, 

fotografii și materiale video cu privire la evenimentele pe care le organizăm, precum şi 

imagini și ecouri de la cele desfășurate, cele mai multe în timp real.  

 Menținerea unei relații corecte și de transparență cu mass-media locală a fost de 

asemenea o prioritate pentru instituție. Postul local de televiziune, dar și portalele tv online, 

precum și presa scrisă, au relatat aspecte de la cele mai importante manifestări care au avut 

loc la Casa Municipală de Cultură. 

 

6.  PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 

 

Permanenta legătură cu consumatorul de cultură, cu comunitatea slobozeană, este 

obiectivul prioritar pentru Direcția Educație, Cultură și Tineret Slobozia. Din acest punct de 

vedere, ne propunem să continuăm și să diversificăm activitățile de promovare și de atragere a 

publicului către evenimentele culturale, de anvergură locală sau națională. 

  În condițiile în care anul 2021 va cunoaște o relaxare a măsurilor anti-Covid 19, vom 

continua proiectele inițiate în anii trecuți și care s-au bucurat de o largă audiență și activă 

participare, printre ele numărându-se „Magia culorilor”, „Talent Show”, „Ora Pământului”, 

dar vom trece și la implementarea unor programe noi, adresate în special celor tineri . Se vor 

identifica și noi oportunități de colaborare cu alți operatori culturali (muzee, artiști, ONG-uri, 

fundații etc), modalitate  prin care ne dorim să continuăm lărgirea gamei de activități propuse 

publicului  din municipiul Slobozia. Ne propunem, de asemenea, să identificăm noi 

posibilități de angrenare a Consiliului Local al Tinerilor în activitățile organizate. 
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7. BUGET 2020 

BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI 2020 

Titlul Buget 2020 Executat 
Bunuri și servicii 300.000 lei 90.099,03 lei 

Cheltuieli de capital - - 
Venituri din închirieri  19.597,45 lei 
Venituri din serbări și 

spectacole 
 69.810 lei 

Donații și sponsorizări  2014,90 lei 
Excedent  173.181,18 lei 

 

 BUGETUL DE CHELTUIELI, DEFALCAT PE PROGRAME 
 

Programul Buget 2020 Executat 
Cultură, învățământ, sport 110.900 lei 71.155,44 lei 

Tineret 7.000 lei 2.960,33 lei 
Total 117.900 lei 74.115,77 lei 

 

 

      

     

  
 

 

 

 

 

 

 

Titlul Buget 2020 Executat 2020 
Cheltuieli de personal 840.000lei 792.569 lei 

Bunuri și servicii 388.000 lei 301.404,13 lei 
Cheltuieli de capital -  - 

Total 1.228.000 lei 1.093.973,13 lei 
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