
 

FISA MASURII 413.322B/h 

  

Măsura 413.322B/h Revitalizarea traditiilor culturale  

A. Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare – miza intervenţiei : 

 

In cadrul procesului de consultare între  partenerii (publici, privaţi, ONG) din teritoriul MVS  

pe baza analizei diagnostic si analiza SWOT si a consultarilor in atelierele de lucru de tip 01 

– pe comune, tip 02 si tip 03 – pe domenii,  s-a stabilit ca prioritate “Cultura-Revigorarea 

si valorificarea traditiilor si dezvoltarea  culturii” cu urmatoarea “ierarhie de obiective 

ale masurii”: obiective generale> imbunatatirea infrastructurii fizice publice si de 

patrimoniu în spatiul rural MVS; imbunatatirea accesului la serviciile publice sociale si 

culturale pentru populatie; obiective specifice>protejarea si conservarea patrimoniului 

cultural; obiective operationale>sprijinirea reabilitarii dotarii activelor culturale in scopul 

consolidarii lor in centre culturale comunale, legate in retea cu un centru cultural zonal 

MVS. 

Masura este menita sa sprijine pe termen lung, acţiuni de reinfiintare si dezvoltare a 

“produselor culturale” traditionale dar si moderne in comunitatile zonei si legarea acestora 

intr-o retea de schimburi permanente culturale, inclusiv interregional si transnational 

(dimensiunea internationala  a acestei masuri este data de unul dintre proiectele de cooperare 

cu GAL Ternano din Italia – vezi Masura 421) . 

Practic, masura propune implementarea echilibrata a 9 proiecte de investitii (8 proiecte de tip 

1 si 1 proiect de tip 2 - vezi planul de finantare de mai jos)  in entitati de natura culturala – 

aflate in administrarea primariilor - camine culturale, muzee, formatii folclorice, biblioteci, 

muzee etc. (cite un proiect pentru fiecare Comuna din MVS).  

 

GAL-MVS va sprijini in paralel infiintarea de catre primarii  a 9 Centre Culturale Comunale:   

- ca structura informala coordonata de un reprezentant angajat al primariei sau 

- ca  asociatii non-profit mai largi (parteneriat privat-ong cu sprijin financiar al primariei 

respective). 

 

Tot cu sprijinul GAL-MVS cele 9 Centre Culturale se vor constitui intr-o retea a Centrelor 

Culturale Comunale din MVS. Aceste centre  vor actiona cu prioritate in comuna aferenta si 

se vor coordona cu Asociatia Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii – MVS 

(CCPC-MVS) din care vor face parte, prin reprezentatii lor. In cadrul proiectului de 

cooperare I-DEALIS in care GAL-MVS este partener, s-a constituit un Grup de Initiativa 

pentru infiintarea acesteia (vezi sectiunea legata de complementaritatea masurilor de mai 

jos).  Din asociatie vor face parte si alte entitati private si ale societatii civile, persoane fizice 

sau grupuri de persoane fizice care consimt sa sprijine dezvoltarea culturii in teritoriul MVS.  

Asociatia CCPC-MVS va avea urmatoarele obiective:  conservarea şi transmiterea valorilor 

morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor MVS precum şi ale patrimoniului cultural din 

MVS, păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local; stimularea creativităţii şi talentului 

la copii si tineri, revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor specifice zonei şi 

susţinerea celor care le practică, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare 

contemporane şi artei interpretative neprofesioniste, în toate genurile - muzică, dansuri, teatru 

pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala etc. Asociatia CCPC-MVS va avea sediul 

in localul vechi al scolii primare din Sambata de Jos, unde se vor organiza compartimente 



 

tematice care tin de cultura traditionala din MVS iar proiectul va fi initiat de catre Primaria 

Voila. Implemenatrea acestuia va un proiect de tip 2 in care se va finanta atit Centrul Cultural 

al Comunei Voila cit si  investitia in cladirea scolii care va adaposti Asociatia Centrul pentru 

Conservarea si Promovarea Culturii – MVS (proiect realizat in parteneriat chiar cu aceasta 

asociatie). 

Studiile/Memoriile justificative care vor fi elaborate in cadrul cererilor de finantare aferente 

acestor 9 proiecte trebuie sa fundamenteze temeinic planul de actiuni si evenimente culturale 

care vor fi realizate pe baza investitiilor facute, in fiecare comunitate precum si pentru 

dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional. Criteriile de 

selectie locala vor valida inscrierea acestor 9 proiecte in obiectivele PDL-MVS precum si 

calitatea acestora, prin obtinerea unui punctaj minim.  

 

B. Descrierea intervenţiei – domeniul de acoperire al măsurii : 

 

Masura 413.322B/h se inscrie in Măsura 322 din PNDR Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea în 

valoare a mostenirii rurale, pentru etapa 2010-2013.  

 

C. Tipuri de investitii, beneficiari si criterii de selectie locala  

 

C1. Tipuri de investitii 
Sprijinul este dat pentru: 

(a) renovarea, modernizarea si dotarea aferenta a asezamintelor culturale, inclusiv prima 

achizitie de carti, materiale si echipamente audio-video, achizitionarea de costume populare 

si instrumente muzicale traditionale în vederea promovarii patrimoniului cultural imaterial 

ca parte componenta a proiectului; de asemenea vor fi sustinute cheltuielile cu 

achizitionarea de echipamente hardware, software, inclusiv costurile de instalare si montaj 

(componenta B/h din ghidul solicitantului); 

(b) achizitionare de mobilier si echipamente pentru expunerea si protectia patrimoniului 

cultural  material si imaterial din spatiul rural MVS (componenta C/b din ghidul 

solicitantului). 

Nota. Un proiect integrat presupune combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din 

cadrul celeiasi componente sau din componente diferite ale masurii si actiunea/actiunile 

secundara/  secundare din cadrul proiectului integrat detine/detin per total o pondere de 

minim 10% din valoarea totala eligibila a proiectului în cauza. 

 

 

C2. Beneficiari 

Beneficiari: primariile celor 9 comune care sint parteneri in GAL-MVS cu/fara parteneri ong-

uri locale cu rol metodologic si/sau de administrare a activelor in care s-a investit si de 

organizare evenimente culturale. 

 

C3. Criterii de selectie locala  

C3.1 Criterii de baza: 



 

CB1: Obiectivele proiectului se încadrează în Planul de Dezvoltare Locala - MVS, conform 

fisei prezentei masuri - obiective operationale, beneficiar eligibil, tipuri de investii si 

cheltuieli eligibile, bugetul masurii (DA/NU); 

CB2: Proiectul se localizeaza in teritoriul GAL MVS (DA/NU); 

CB3: Valoarea totala a proiectului nu depaşeşte suma de 400.000 euro (DA/NU); 

 

C3.2 Criterii cu punctaj: 

Nr. 

Crt. 
CRITERII DE SELECŢIE NAŢIONALE 

Punctaj 

1 

Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investitie similara. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în 

aceeasi localitate (în cazul în care o comuna aplica pentru unul sau mai 

multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a primit 

anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, 

aceasta comuna nu primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste 

punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza investitia 

nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare). 

Precizari: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul proiectelor integrate, acest 

criteriu se va puncta în functie de actiunea majoritara a proiectului (drum; 

apa+canal, energie electrica, gaz, statii de transfer). 

15 

2 

Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie ridicat: 

 

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) ............ 

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) ............ 

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ..................... 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Listei cu Localitatile rurale cu 

grad ridicat de saracie, lista ce este anexa la Ghidul Solicitantului. 

Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu identificata în 

Lista localitatilor din regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul fiind 

stabilit functie de procentul gradului de saracie cu care este înregistrata 

localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în 

Maxim 

15 

15 

12 

9 



 

considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în 

cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata; în 

cazul unui A.D.I. se va lua în considerare comuna din componenta A.D.I.- 

ului cu gradul de saracie cel mai ridicat daca comuna respectiva este 

beneficiara a componentei majoritare din proiect). 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

3 

Proiectele care se încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala 

sau judeteana. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca solicitantul prezinta o 

adresa de la Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala 

sau 

Investitia se regaseste în scopul si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv 

(daca este cazul). 

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, o Adresa emisa de Consiliul 

Judetean/Agentia de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca investitia se 

încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar 

5 

4 

Proiecte integrate de investitii 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este o comuna, investitia 

care vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul 

aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, precum si 

daca valoarea cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 

% din valoarea totala eligibila a proiectului integrat 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar este un ADI, investitia care 

vizeaza combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 actiuni din cadrul 

aceleiasi componente sau din componente diferite ale masurii, si valoarea 

cumulata a componentelor secundare reprezinta minimum 10 % din 

valoarea totala eligibila a proiectului integrat precum si daca actiunea 

majoritar valorica din valoarea totala eligibila a proiectului deserveste total 

sau partial populatia din minim doua comune din cadrul A.D.I.-ului. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

1 



 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar. 

5 

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata în 

localitatile rurale între 2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master 

Planurile Regionale, dar care nu sunt finantate din POS Mediu 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 

de apa si sau apa uzata este majoritar valorica in cadrul componentei de 

infrastructura a proiectului. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul îndeplineste 4 conditii simultane: 

- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia propusa trebuie sa vizeze 

realizarea unui sistem functional de apa/apa uzata) 

- sa se implementeze în localitati cu minimum 2.000 locuitori persoane 

echivalente si maximum 10.000 locuitori persoane echivalente (în cazul 

A.D.I. toate comunele componente trebuie sa indeplineasca aceasta 

conditie) 

- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a în Master Planul Regional 

- proiectul sa nu fie finantat prin programul POS MEDIU (în cazul A.D.I., 

niciuna dintre comunele componente în care se realizeaza investitia, nu 

trebuie sa beneficieze de finantare prin programul POS MEDIU). 

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, acestea trebuie sa 

îndeplineasca cele patru criterii de mai sus; Organismul Intermediar al 

POS Mediu ofera informatii referitoare la populatia echivalenta a acestor 

comune. 

1 

6 

Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care asigura 

legatura cu principalele cai rutiere (drumurile judetene, nationale) 

sau alte cai principale de transport (feroviare si fluviale) 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 

de drum este majoritar valorica in cadrul componentei de infrastructura a 

proiectului. 

1 



 

7 

Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu apa în 

zonele în care apa este insuficienta sau în zonele care prezinta 

incidenta ridicata a perioadelor de seceta 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent 

sidemonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 

de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul 

componentei de infrastructura a proiectului 

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de alimentare cu 

apa si localitatea în care se va implementa proiectul se regaseste în Lista 

localitatilor cu indice de ariditate ridicat sau proiectul are, anexat sau se 

prezinta un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care certifica insuficienta 

apei în zona (în cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia 

de alimentare cu apa trebuie sa se regaseasca în Lista localitatilor cu indice 

de ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz eliberat de 

R.N. Apele Române care certifica insuficienta apei în localitate). 

1 

8 

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa uzata pentru 

zonele în care apa prezinta un grad ridicat de poluare sau zonele 

în care apa freatica prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce 

afecteaza sanatatea populatiei. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va puncta doar daca investitia 

de alimentare cu apa si canalizare este majoritar valorica in cadrul 

componentei de infrastructura a proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si 

demonstrat cu date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul este pentru retea de apa/apa uzata 

si comuna în care se va realiza investitia se regaseste în Lista zonelor 

vulnerabile la nitrati sau proiectul are anexat Buletin de analiza eliberat de 

un laborator acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii în localitate (în 

cazul A.D.I. toate comunele în care se realizeaza investitia de apa/apa uzata 

trebuie sa se regaseasca în Lista zonelor vulnerabile la nitrati sau sa 

1 



 

prezinte Buletin de analiza eliberat de un laborator acreditat care certifica 

gradul ridicat al poluarii în localitate 

9 

Proiecte de investitii în infrastructura sociala 

 

- realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 

- realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale 

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult...................... 

- realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 

Se acorda punctaj, în functie de categoria de beneficiar, numai daca prin 

proiect se prevede prima înfiintare si dotare a centrelor de îngrijire copii 

(crese, gradinite, asistenta dupa programul scolar, tip „after school”), centre 

îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine culturale . 

Maxim 

1 

1 

 

1 

1 

 

10 

Proiectele care promoveaza investitii în scopul conservarii 

specificului local si a mostenirii culturale (arhitectura traditionala, 

conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, organizare 

festivaluri cu specific local etc). 

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, 

persoane fizice si juridice (exceptând comunele si asociatiile acestora 

legal constituite) .................................................................................. 

- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei 

este asigurata în parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale .......... 

- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se 

va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat în Studiulde 

Fezabilitate...................................................................................... 

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de beneficiar, numai daca sunt 

prevazute investitii directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau dotarea caminelor culturale 

(cu exceptia caminelor culturale care au primit sau sunt în curs de finantare 

prin „Programul prioritar national pentru construirea de sedii pentru 

asezaminte culturale”, conform legii nr. 143/2007) centrelor culturale/ 

 

Maxim 

15 

 

 

 

15 

 

12 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 



 

centrelor pentru conservarea si promovarea culturii traditionale daca 

acestea adapostesc activitatea unui/unor ansambluri artistice recunoscute ( 

muzica, dans, teatru, pictura, sculptura, arta manufacturiera traditionala ); 

- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte manifestari traditionale locale; 

- restaurarea, consolidarea si conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural – clasa B (arhitectura laica {constructii, statui, situri arheologice 

etc}, 

arhitectura de cult {biserici, clopotnite etc.}); 

- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( fântâni, izvoare, cascade, 

pesteri, arbori si arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în Listele 

întocmite la nivel national. În situatia în care acestea nu se regasesc în lista 

ariilor protejate la nivel national si local (Anexa 8 la GD 322) se anexeaza 

la 

proiect, în functie de importanta elementului cadrului natural, aviz din 

partea 

autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a 

Consiliului Judetean. 

 Criterii de selecţie locale  

1 
Activităţi de conservare şi promovare a patrimoniului material mobil: 

colecţii de artă şi obiecte tradiţionale sau colecţii muzeale (10 puncte); 
3 

2 

Activităţi de conservare şi promovare a patrimoniului imaterial: 

obiceiuri, tradiţii, literatură populară, meşteşuguri şi alte creaţii spirituale, 

prin mijloace tipărite, multimedia şi internet, inclusiv prin realizarea unor 

monografii (5 puncte);   

3 

3 

Numărul de beneficiari tineri (persoane sub 40 ani) ai proiectului (5 

puncte pentru minim 10 tineri implicaţi în proiect şi câte 1 punct pentru 

fiecare tânar în plus; maxim 20 puncte);  

Maxim  

15 

4 

Numărul de beneficiari femei ai proiectului (5 puncte pentru minim 10 

femei implicate în proiect şi câte 1 punct pentru fiecare femeie în plus; max. 

20 puncte);  

Maxim 

15 

5 Acţiuni de inovare - acţiuni care nu s-au mai desfăşurat în comunitate, 5 



 

exemplu un club cultural de zi pentru tineri / club cultural de zi pentru 

femei / club cultural de zi pentru bătrâni (5 puncte); 

6 

Număr de angajaţi permanenţi cu atribuţii în domeniul artistic şi 

cultural (pentru minim o persoană 1 punct pentru minim o persoană şi câte 

1 punct pentru fiecare angajat în plus; max. 3 puncte). 

Maxim 

       3 

 

 Total  100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie sa indeplineasca obligatoriu criteriile de selectie cu 

minim de punctaj de 30 puncte, iar punctajul maxim posibil este de 100 puncte; un punctaj 

mai mare de 30 puncte va pune in evidenta un proiect mai complex si va exprima o 

eficacitate mai mare in relatie cu obiectivele PDL-MVS. Un clasament al punctajului obtinut 

de aceste proiecte va fi facut public in teritoriul MVS pentru a evidentia angajamentul 

actorilor implicati in dezvoltarea si promovarea culturii in MVS si de aici cei care vor fi  cu 

prioritate antrenati in relatii de cooperare interegionala si transnationala. 

 

D. Cheltuielile  eligibile si neeligibile vor respecta Ghidul solicitantului aferent  Masurii 

322 din PNDR, restrinse la tipurile de investitii eligibile de mai sus. 

E. Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) este conform 

ultimului ghid al solicitantului pentru Masura 322 din PNDR si anume: pentru investiţiile 

de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil 

va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. În cazul comunelor şi ONG‐urilor se vor 

demonstra necesitatea şi oportunitatea economică a investiţiei in aceste proiecte de 

interes public şi negeneratoare de profit. 

F. Finanţare : 

Ajutorul public (FEADR + contribuţie publică naţională) : 100% 

 

Nr. de 

proiecte 

prevăzute 

Cost 

total 

mediu  

Estimarea 

costului 

total pe 

măsură  

Contribuţia 

FEADR – 

măsură 

Contribuţia 

publică 

naţională  

Contribuţia 

privată  

Proiect tip 1:8 25000 200000 160000 40000 - 

Proiect tip 2:1 50000 50000 40000 10000 - 

9  250000 200000 50000 - 

 

 

 

 

 



 

G. Indicatori specifici:  
 

Tip de indicator Indicator Tinta 2012-2013 

Realizare Numar de beneficiari 

Numar de beneficiari (numar de 

centre culturale infiintate formal sau 

informal) 

9 

9 

 

Rezultat 

 

Numar de persoane - beneficiari 

finali implicati in proiect 

(responsabili culturali, interpreti, 

dansatori, bibliotecari etc.) 

9x10=90 

 

 

 

 

45 

45 

din care:  

- tineri 

- femei 

 

H. Complementaritatea cu POSDRU (FSE) 

Acest proiect se afla în relatie de complementaritate cu actiuni  cuprinse in POS DRU. GAL-

MVS este partener in proiectul I-DEALIS pe AP 5 a POS DRU – economia sociala, care 

promoveaza  orientarea, consultanta si formarea în domeniul economiei sociale ca baza 

solida pentru cresterea potentialului uman din zona care sa dezvolte investitiile, cu prioritate 

pentru femei si persoane cu nevoi speciale, in activitati legate de turism. Unul dintre 

Grupurile de Initiativa a constituit Asociatia Centrul pentru Conservarea si Promovarea 

Culturii – MVS (CCPC-MVS) (actiune inovativa), care sa organizeze si sa ofere “servicii 

culturale” integrate. si sa devina partener pentru Primaria Voila, in cadrul prezentei masuri, 

dupa autorizarea GAL-MVS. Pe de alta parte actorii culturali vor fi sprijiniti prin actiuni de 

formare si consiliere in cadrul altor proiecte din POSDRU.  

 

J. Structura centrelor culturale  pe elemente componente si reteaua de centre. 

Mai jos am adaugat un tabel cu componentele/ entitatile care vor costitui Centrele Culturale 

Comunale, in relatie de coordonare cu  Asociatia Centrul pentru Conservarea si Promovarea 

Culturii – MVS (CCPC-MVS) , precum si o diagrama a relatiei dintre ele. 

 



 

COMPONENTE POSIBILE ALE VIITOARELOR CENTRE CULTURALE 

propuse in Comunele din MICROREGIUNEA VALEA SAMBETEI (Retea de Centre Culturale) 

 

COMUNA Beclean Cincu Dragus Lisa Soars Sambata Vistea Voila Ucea TOTAL 

Camine culturale 5 2 1 3 5 1 4 7 4 21 

Biblioteci 1  1 1 1 1   1 1 2 8 

Muzee   1 1 1   1 1   1 6 

Monumente istorice 5 6 2 2 4 2 2 2 4 29 

Case memoriale 

   
PALER 

      Ateliere de pictura, sculptura 

     

1 

  

1 

 Orchestre si formatiuni 

de dansuri 2 1 2 0   2 2 2 1 12 

Club cultural de zi  pentru 

tineri (Lectura,Jocurile mintii, 

Vizionari filme, Auditii 

muzicale etc)     

        Club cultural de zi pentru 

femei (Vizionari filme, 

Auditii muzicale, Revitalizare 

sezatori, Dansuri populare)     

        Club cultural de zi pentru 

pentru virstnici (Vizionari 

filme, Auditii muzicale, 

Jocurile mintii, Activitati 

manuale, Transfer traditii 

diverse catre tineri, femei) 

          [Biserici] 7 7 2 4 10 2 6 10 4 50 

[Manastiri] 1         1       2 

[Evenimente 

culturale] 5  1 5 4 1 2 5 1 1 24 

                      



 

 

 

 

 

 

ASOCIATIA “CENTRUL PENTRU 

CONSERVAREA SI PROMOVAREA 

CULTURII – MICROREGIUNEA VALEA 

SAMBETEI” 

(Retea de Centre culturale)  
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

CINCU 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
DRAGUS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
BECLEAN  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

LISA 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
SAMBATA 

DE SUS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
SOARS 

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

UCEA  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 
VISTEA  

 

 
CENTRUL 

CULTURAL  
COMUNA 

VOILA 

 


