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PLAN DE ACTIVITATE

1)

Unitatea administrativ teritoriali: TORMAC
Nr.

Descrierea

crt.

activitifilor

I.1. Recital de poezie gi teatru scurt prilejuit de
"Ziua mondiali a limbii materne"

Perioada de desfEgurare

21 Februarie

Buget estimat

350

Numir estimat
oarticioanti

120

Rezultate

a;teptate

t,_+

- recitalul

de poezie are ca scop de a promova
diversitatea lingvistici gi educafia multilingvi,
precum gi de a sensibiliza oamenii din intreaga lume
fali de existenla tradiliilor lingvistice gi culturale bazate pe inlelegere reciproc5, toleranfi gi dialbg.

- prezentarea unui spectacol de teatru in limba
materna

1.2.40 de ani de la prima S5ptimAna Culturali

17 -23

Martie

Tormiceani

720

- conferinte pe teme variate cu tematici de interes
deosebit pentru toate generatiile.
- manifestiri menite si atragi gi si cultive gustul
publicului pentru cultura tradilionaii autentici

240

- prezentarea unui spectacol cu ocazia

410

-

320

-

9.700

I.3. Incheierea stagiunii ansamblurilor folclorice

26-27 Aprilie

2.100

maghiare din judelul Timg, edilia a VI-a
I.4. Zilele

multiculturalitetii editia

a II-a

02-09 Mai
6.400

I.5. Zilele artigtilor amatori
mic gi pamflet
I.6. Recital in grai popular

-

-

spectacole de teatru

spectacol concurs

l.7.Ziua Nationali qi a imnului nalional
II.1. Violenta in familie - cauza delicvenlei juvenile
- cu ocazia Zilei familiei

15-77 August

7 Septembrie

3.150

450

2',J,O

decembrie

2.500

400

01 Ianuarie

300

110

l

incheierii

stagiunii ansamblurilor folclorice

prezentarea unei expozitii de cultura si arta
maghiara
- vizionare filme documentare
promovare

cultural artistic in randul
comunitatii locale;
- educarea tinerilor artisti amatori in arta dansului,
teatrului, pantomimei si a muzicii.
tineretului si

a acn.rlui
a

- organizarea unei mase rotunde in cadrul cireia sa
se dezbata starea de fapt existenti la nivelul

comunei, precum ti progresele legislative
inregistrate in ultimul an in combaterea violentei in

familei

II.2. Dezvoltarpa
secolul XXI

rapidl a tehnologiei informaliei in

77 Mai

250

B5

- organizarea la nivel local al unei sali de
calculatoare, unde de la cei mici pana la cei varstnici
sa aiba posibilitatea de a face cunostiinta cu
domeniul IT.

('

C
II.3. Perspectivele agriculturii mileniului III

-

20lulie

400

740

-

producatori agricoli si fermieri din zona,

informare cu privire la tehnicile moderne din
agriculturi
III.1. Cursuri de dansuri populare: cursurile sunt
organizate pe trei categorii de vArsti 9i sunt
conduse de instructori de dans acreditafi, cursurile
finalizAndu-se cu o coreografie pentru fiecare
categorie de vArstd.

15lan -15Dec20\4

4.300

95

-

insusirea de iocuri populare autentice
diferentiate pe etnii ( roman, maghiar, slovac)
cunoasterea cantecelor populare legate de aceste

-

B'
jocuri s-au de diferite sarbatori
- prezentareaatreispectacole
- apropierea afectiva fata de valorile autentice prin
participarea la Casa Dansului Popular

-

IIL2. Cursuri de muzica [instrumente clasice)

2 Feb

- 201un2014

6.600

22

cunoastereacaracteristicilorculturiitraditionale
din aceasta regiune
- cunoasterea technicilortraditionaledemanuirea
viorii, braciului si a contrabasului de cate 22 U'neri
interesati
- procurarea unor instrumente traditionale
necesare cursului ( vioara, braci, contrabass)
insusirea unui repertoriu romar; maghiar, rrom

-

posibilitatea folosirii cunostiintelor in practica (

spectacole, turism cultural etc.)

-

IIL3. Tab5ri de crealie populare "Me;teguguri

23-29

hnie

reinviate" edilia a II-a

45

3.200

prezentareaunuispectacol

apropierea afectiva faa de valorile autentice prin
acomnanierea Casei Dansului Ponrrlar
stimularea interesului pentru tradiliile ti
obiceiurile etnice specifice comuniti;ilor implicate
ln proiect ( mai ales in rAndul tinerilor 9i copiilorJ
arhivarea materialelor tradigionale culese de-a
lungul programului de la purtitori de valori
populare

-

Tabiri

de dansuri "Tabdra de
folcloricd" edilia a IX-a

IIL3.

vari etno-

14-21 Iulie
4.000

III.4. Clubul mlmicilor creative: atelier de crealie gi
deprindere a megtetugurilor vechi

IV.1. "FARSANG" bal mascat specific zonei

lY.2."Ziua mamei" - spectacol al copiilor gcolari
pregcolari, balul mimicilor.

75

10-15 august
520

B

ti

32

-

insusirea

-

cunoasterea cantecelor populare legate de aceste

a

jocuri s-au de diferite sarbatori
- Drezentareaunuispectacoldesala
- constientizarea valorilor si a modalitatilor de
valorificare a mestesugurilor traditionale din
regiunea tinta

februarie

300

135

Martie

400

135

B

pentru fiecare grup participant
trei jocuri populare autentice
diferentiate pe etnii ( roman, maghiar, slovac)
- o coreografie

- recital de versuri gi interpretare de cAntece
dedicate,,Zilei Mamei"

(

(

l

IV.3. 1 Iunie - Ziua mondiali a copilului - teatru de
gi concursuri tematice pentru copii

pipu;i

lunie

2.200

250

- teatru de papusi;
- concursuri de desen pe asfalq
- Lecfie de educagie rutiera "Concurs cu tematice

rutieri pentru pregcolari"

IV.3. IntAlnirea

loca[tafilor infrifite, editria a XI-a

20-24 August

14.800

620

-

Cunoasterea valorilor culturii populare din
Campie de catre invitati si a valorilor artistice.-din

alte iegiuni sau tari prin progra-rl p."r.ntrdt"
invitatii din alte tari
stabilirea unor noi legaturi de colaborare si
cooperare intre comunitatile reprezentate de tinerii

-

participanti

-

crestere vizibilitatii actiunilor culturale
desfasurate de organizatia noastra
stimularea interesului pentru traditiile si valorile
populare din aceasta regiune
cresterea interesului communitatii pentru alte
proiecte derulate de organizatia noastra

-

lY.4. Ziua vArstnicilor, edilia a IX-a

I.1. Recital de poezie Si teatru scurt prilejuit de
"Ziua mondialia limbii materne"
I.2. SiptimAna

Culturali Tormlceane, editia

a

XIII-a

I.3. [ncheierea stagiunii ansamblurilor folclorice

2B Septembrie

2.700

130

21 Februarie

350

740

17-23 Martie

9.700

760

26-27 Aprilie

2.100

280

02-09 Mai

6.400

500

L5-77 August

3.150

450

7 Septembrie

450

270

decembrie

2.500

510

01 Ianuarie

300

120

maghiare din judelul Timiq, editia a VII-a
I.4. Zilele

multiculturalitefli edifia

I.5. Zilele artigtilor amatori
mic gi pamflet
I.6. Recital in grai popular

-

-

a

III-a

spectacole de teatru

spectacol concurs

l.7.Ziua Nalionali gi a imnului nafional
II.1. Violenta i4 familie - cauza delicvenlei juvenile
- cu ocazia Zilei familiei

l

-

Intalnirea anuala a varstnicilor

(

(

ll.2.Dezvoltarea rapidi a tehnologiei informafiei in

17 Mai

250

720

secolul XXI
IL3. Perspectivele agriculturii mileniului III informare cu privire la tehnicile moderne din

20lulie

185

400

agriculturi

rr!

III.1. Cursuri de dansuri populare: cursurile sunt
organizate pe trei categorii de vArsti gi sunt
conduse de instructori de dans acredita;i, cursurile
finalizAndu-se cu o coreografie pentru fiecare
categorie de vArsti.

15lan -75Dec2074

III.2. Cursuri de muzica [instrumente clasice)

2 Feb

- 20lun2074

4.300

110

6.600

22

Tabiri de crealie popularl "Megteguguri
reinviate" edi;ia a III-a

23-29lunie

3.200

55

III.3. Tabir5 de dhnsuri "Tabira de

14-21 Iulie

4.000

BO

III.3.

vari etno-

folclorici" editria a X-a
III.4. Clubul mimicilor creative: atelier de crealie gi
deprindere a me$te$ugurilor vechi, edigia a III

IV.1. "FARSANG" bal mascat specific zonei

lY.2."Ziua mamei" - spectacol al copiilor gcolari gi.
preqcolari, balul mdmicilor.
IV.3. 1 Iunie - Ziua mondiali a copilului - teatru de
pipugi gi concursuri tematice pentru copii
IV.3. IntAlnirea l,ocalitililor

infrifite,

edigia a XII-a

10-15 august

30
520

B

februarie

300

135

Martie

400

135

2.200

250

14.800

650

B

1 Iunie

20-24 August

(
IV.4. Ziua vArstnicilor, edifia a X-a

(
2B Septembrie

2.700

130

L1. Recital de poezie gi teatru scurt prilejuit de
"Ziua mondiali a limbii materne"

21 Februarie

350

120

I.2. SiptimAna Culturali Tormdceani, edilia a XIV-a

17-23 Martie

9.700

800

I.3. lncheierea stagiunii ansamblurilor folclorice

26-27 Aprilie

2.740

240

02-09 Mai

6.400

470

75-17 August

3.150

320

7 Septembrie

450

270

decembrie

2.500

400

01 Ianuarie

300

110

17 Mai

250

B5

20lulie

400

140

maghiare din judelul Timfg, edi;ia a VI-a
I.4. Zilele

multiculturalitelii edigia

I.5. Zilele artigtilor amatori
mic gi pamflet
I.6. Recital

-

a IV-a

spectacole de teatru

in grai popular - spectacol concurs

l.7.Ziua Nalionali gi a imnului nalional
II.1. Violenta in familie - cauza delicventei juvenile
- cu ocazia Zilei familiei

II.2. Dezvoltarea
secolul XXI

rapidi a tehnologiei informatiei in

II.3. Perspectivele agriculturii mileniului III informare cu privire la tehnicile moderne din
agriculturd

l

(

(,

III.1. Cursuri de dansuri populare: cursurile sunt
organizate pe trei categorii de vArst5 gi sunt
conduse de instructori de dans acredita;i, cursurile
finaliznndu-se cu o coreografie pentru fiecare
categorie de vArst5.

15 Ian

-

15 Dec 2014

4.300

95

IIL2. Cursuri de muzica finstrumente clasice)

2 Feb

- 201w20t4

6.600

22

III.3. Tabiri de creafie populari "Megteguguri
reinviate" edi;ia a II-a

23-29lunie

3.200

50

III.3. Tab5ri de dansuri "Tabira de
folclorici" edi;ia a XI-a

14-21lulie

4.000

BO

520

25

februarie

300

L35

vari etno-

III.4. Clubul mimicilor creative: atelier de creatie si
deprindere a mestegugurilor vechi
IV.1. "FARSANG" bal mascat specific zonei

10-15 august

B

lY.2."Ziua mamei" - spectacol al copiilor gcolari gi
pregcolari, balul mimicilor.

B

Martie

400

135

IV.3.1 Iunie - Ziua mondiali a copilului - teatru de
pipugi gi concursuri tematice pentru copii

l

lunie

2.200

250

20-24 August

14.800

820

2B Septembrie

2.700

720

IV.3. lntAlnirea

localitililor infrifite, edifia a Xlll-a

lY.4. ZiuavArstnicilor, edilia a XI-a

tt$

