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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Prezentul raport  de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului 

de către Consiliul Judeţean Brăila, denumit în continuare autoritatea, pentru Şcoala 

Populară de Arte “Vespasian Lungu” Brăila aflată în subordinea sa, în conformitate cu 

prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul 

instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare 

ordonanţa de urgenţă, precum şi cu cele ale regulamentului de evaluare. 

Analiza şi notarea raportului de activitate şi a interviului se fac în baza 

următoarelor criterii de evaluare:  

1. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituţional existent; 

2. Îmbunătăţirea activităţii instituţiei;  

3. Organizarea/sistemul organizaţional al instituţiei;  

4. Situaţia economico-financiară a instituţiei;  

5. Strategia, programele şi implementarea planului de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei, conform sarcinilor formulate de autoritate; 

6. Evoluţia economico-financiară a instituţiei, pentru următoarea perioadă de 

management, cu menţionarea resurselor financiare necesare de alocat de 

către autoritate. 

În conformitate cu prevederile contractului de management, datele şi 

informaţiile din prezentul raport sunt aferente perioadei 1 ianuarie - 31 decembrie 2019, 

managementul instituţiei fiind asigurat de domnul Morozan Gigi-Cristian, în baza 

Contractului de management nr. 309/27.12.2017.  
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EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ÎN RAPORT CU MEDIUL  
ÎN CARE ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA 
 

A.1. Colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează 
aceleiaşi comunităţi 

Instituţii de cultură: 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Brăila - 

parteneriat permanent; 
 Filarmonica „Lyra – George Cavadia” – parteneriat permanent; 
 Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”- parteneriat permanent; 
 Muzeul Brăilei „Carol I” – parteneriat permanent; 
 Teatrul „Maria Filotti” – colaborare/parteneriat permanent; 
 Casa Municipală de Cultură Brăila – parteneriat permanent. 

 

Primării din judeţ: 
 Primăria Municipiului Brăila: 

o Zilele Brăilei; 
o Festivalul Florilor de Primăvară; 
o Festivalul Florilor de Toamnă; 
o Sărbătorile pascale şi de iarnă. 

 Primăria Gemenele – iniţiere folclorică, orgă electronică, acordeon; 
 Primăria Roşiori – curs de dans popular, acordeon, orgă electronică; 
 Primăria Făurei – curs de acordeon si orgă electronică; 
 Primăria Dudeşti – curs de dans popular; 
 Primăria Tufeşti – curs dans popular;  
 Primăria Viziru – curs orgă electronică; 
 Primăria Râmnicelu  – curs de dans popular; 
 Primăria Scorţaru Nou – curs de canto popular. 

 

 Asociaţii culturale / instituţii: 
 Asociaţia Culturală „Heart Core” Bucureşti; 
 Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” Bucureşti; 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila; 
 Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila; 
 Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila; 
 Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila; 
 Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Brăila; 
 Asociaţia „SOS Autism” Brăila; 
 Asociaţia „Trebuie” Brăila; 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” Brăila; 
 Uniunea Artiştilor Plastici, filiala Brăila; 
 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, Centrul Universitar Brăila; 

A. 
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 Carrefour S.A. România; 
 Grupul de firme APAN Brăila; 
 Şantierul naval Vard Brăila; 
 Brăila Mall. 

 

Instituţii de educaţie şi cultură din municipiu, judeţ şi de la nivel naţional:  
 Palatul Copiilor şi Elevilor Brăila; 
 Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila; 
 Liceul de Arte “Hariclea Darclee”; 
 Liceul Tehnologic „Nicolae Oncescu” Ianca; 
 Şcoala Gimnazială “Fănuş Neagu” Brăila; 
 Şcoala Gimnazială “Vasile Alecsandri” Brăila; 
 Şcoala primară „Sfânta Maria” Brăila; 
 Şcoala cu clasele I-VIII Roşiori; 
 Şcoala cu clasele I-VIII Gemenele; 
 Şcoala cu clasele I-VIII Scorţaru Nou; 
 Şcoala cu clasele I-VIII Râmnicelu; 
 Şcoala Populară de Arte “Tudor Jarda” Cluj-Napoca; 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Irimescu” Suceava; 
 Şcoala Populară de Arte „George Enescu” Botoşani; 
 Şcoala Populară de Arte Târgu-Jiu;  
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău; 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Ilie Micu” Sibiu; 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu” Braşov; 
 Şcoala Populară de Arte „Octav Enigărescu” Târgovişte; 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Ion Românu” Reşiţa; 
 Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Neamţ; 
 Centrul Cultural „Reduta” Braşov; 
 Centrul Judeţean de Cultură Prahova; 
 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; 
 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu 

Borlan” Maramureş; 
 Şcoala Populară de Arte şi Meserii Constanţa; 
 Casa de Cultură a Municipiului Cernavodă. 

 

Participanţi/Invitaţi la: 
Pe plan local: 
 Evenimentul „Totul e tradiţie. De ziua micii uniri”, organizat de Brăila Mall 
 Proiectul educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet – Genuri muzicale” - 

spectacolul „Muzica uşoară sau farmecul visului” 
 Proiectul educaţional „Extemporal şi la dirigenţie” – simpozion naţional cu 

participare internaţională 
 Târgul „Semne de primăvară” dedicat ONG-urilor din municipiul şi judeţul Brăila 
 Lansarea albumului foto-documentar „Monumentele culturale ale județului Brăila”, 

autor profesor Ioan Munteanu 
 Ziua Internaţională a Femeii „Elogiu femeii” – spectacol de muzică şi poezie 
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 Proiectul educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet - genuri muzicale” – 
activitatea „Femeia în poezia modernă greacă” 

 Festivitatea de lansare a nr. 1 / 2019 al Revistei trimestriale „Casa Speranţei”, editată 
de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” Brăila 

 Caravana naţională „HubPhoto” 
 Evenimentele dedicate Zilei Europei 
 Proiectul „Interferenţe culturale interetnice”, cu tema: Nevruz şi Herdelezi 
 Noaptea muzeelor 
 Festivalul Concurs Regional „Flori de Bărăgan”, ediţia a IV-a 
 Festivalul-Concurs de Muzică Folk „Seară de Mai”, ediţia a X-a 
 Festivalul Dulciurilor, organizat de Primăria Municipiului Brăila 
 Ziua internaţională a copilului – spectacol de muzică şi dansuri 
 Festivalul „Floare de salcâm” 
 Evenimentul „Drăgaica – zâna cu parfum de miere”, parte a Proiectului „Interferente 

culturale interetnice” 
 Ziua Dunării – expoziţie de fotografie, organizată de Consiliul Judeţean Brăila şi 

Primăria Municipiului Brăila 
 Ziua Naţională a Franţei - „Vive la france, Vive Brăila!”, organizată de Consiliul 

Judeţean Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Ziua Imnului Naţional al României, organizată de Consiliul Judeţean Brăila şi 

Primăria Municipiului Brăila 
 Zilele Brăilei, organizate de Consiliul Judeţean Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Festivalul Internaţional de folclor „Lină Chiralină”, organizat de Consiliul Judeţean 

Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Festivalul Florilor de Toamnă, organizat de Primăria Municipiului Brăila 
 Festivalul Dulciurilor, organizat de Primăria Municipiului Brăila 
 Festivalul Peştelui, organizat de Primăria Municipiului Brăila 
 Târgul Naţional „AgriCultura”, ediţia a XXIII-a 
 Ziua internaţională a persoanelor vârstnice – spectacol de muzică 
 Proiectul educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” - spectacolul „Brăila – cultură 

şi civilizaţie” 
 Festivalul naţional de folk „Chira Chiralina”, ediţia a XIII-a, organizat de Consiliul 

Judeţean Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Festivalul coral „Armonifest” Brăila, ediţia a VI-a, organizat de Consiliul Judeţean 

Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Proiectul educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” - tema „România – cultură şi 

civilizaţie” 
 Târgul de iarnă, organizat de Consiliul Judeţean Brăila şi Primăria Municipiului Brăila 
 Deschiderea orăşelului copiilor, organizată de Primăria Municipiului Brăila 
Pe plan naţional: 
 Concursul de artă fotografică „Obiceiuri de iarnă”, ediţia a VII-a, Cluj-Napoca 
 Proiectul cultural-educaţional „Seara Artelor”, ediţia a VII-a, Cluj-Napoca 
 Concursul Naţional de Artă Plastică „Ion Irimescu” Suceava  
 Festivalul-concurs naţional de muzică populară pentru copii şi tineri „Florile 

Ceahlăului”, ediţia a XXXI-a, Piatra-Neamţ 
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 Festivalul-Concurs Naţional pentru Copii şi Tineret „Armonii româneşti”, ediţia 
a II-a, Gherăeşti, Neamţ 

 Concursul naţional de grafică „Anuala de grafică”, tema „Schimb de identităţi”, ediţia 
a X-a, Cluj-Napoca 

 Festivalul-concurs de muzică populară pentru tineri interpreţi „Flori în Ţara Bârsei”, 
ediţia a XII-a, Braşov 

 Festivalul Naţional de Muzică Populară „Meleaguri Brâncuşiene”, ediţia a IV-a, Baia 
de Fier, Gorj 

 Festivalul „Academia Mini-Vedetelor”, ediţia a II-a, Bucureşti 
 Colocviul naţional „Coregrafia dansului tradiţional astăzi”, ediţia a X-a, Buşteni 
 Concursul Naţional de Arte Plastice „Nicolae Milord”, ediţia a III-a, Piatra-Neamţ 
 Concursul Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu” Galaţi, ediţia a XIII-a, Galaţi 
 Concursul naţional „Cântec drag din plai străbun”, ediţia a XVI-a, Vaslui 
 Concursul „Piano Top Music”, ediţia I, Tecuci  
 Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare „Floare de april”, ediţia a 

XXVI-a, Tecuci 
 Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret, „Duminică, la 

florii”, ediţia a XXI-a, Câşliţa-Prut, Raionul Cahul, Republica Moldova  
 Concursul naţional de pictură-grafică „Ilie Cămărăşan”, ediţia I, Baia Mare  
 Festival concurs al muzicii populare româneşti, ediţia a XI-a, Bucecea, Botoşani 
 Festivalul-Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de cânt 

românesc”, Cumpăna, Constanţa 
 Festivalul „Firicel de cântec românesc”, Focşani 
 Concursul naţional de pictură contemporană „Lumina verii în peisaj”, ediţia a IX-a, 

Cluj-Napoca 
 Concursul interjudeţean „Noelia Prisecaru”, ediţia a XI-a, Focşani 
 Festivalul-concurs de interpretare a muzicii populare „Natalia Şerbănescu”, ediţia 

a IX-a, Tulcea 
 Festivalul-concurs naţional de folclor „Aneta Stan”, ediţia a II-a, Cernavodă 
 Tabăra de creaţie plastică Agafton, Botoşani  
 Festivalul-Concurs Interjudeţean de Muzică Populară „Comoara Vrancei”, ediţia 

a XXXVII-a, Năruja, Vrancea 
 Tabăra fotografică de creaţie „Interferenţe”, ediţia I, Reşiţa 
 Festivalul internaţional „Suflet românesc”, Concursul de interpretare vocală, ediţia 

a III-a, Prejmer, Braşov 
 Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Intepreţi ai Cântecului şi 

Dansului Popular „Dobroge, mândră grădină”, ediţia a XIII-a, Mangalia, Constanţa 
 Proiectul „Oraşul cântă”, asociat Festivalului Internaţional „George Enescu”, ediţia 

a XXIV-a, Bucureşti 
 Festivalul-concurs internaţional de folclor „Cântecele neamului”, ediţia a XII-a, Suceava 
 Concursul Naţional de Intepretare pentru Pian „Lirika” Bucureşti, ediţia I, Bucureşti 
 Festivalul Internaţional de Muzică Corală „I.D Chirescu” Cernavodă, ediţia 

a XXXVIII-a, Cernavodă  
 Concursul Naţional de Muzică Uşoară românească şi internaţională pentru copii şi 

tineret „Bucuriile Muzicii”, ediţia a II-a – Ritmurile Nordului, Botoşani 
 Concursul organizat în cadrul „Festivalului Şanselor Tale”, Sibiu 
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 Spectacolul omagial „Moldova, Muntenia, Transilvania”, dedicat Zilei Naţionale a 
României, ediţia a V-a, Cluj-Napoca 

Pe plan internaţional: 
 Chanakkale International Choir Festival, Turcia 
 The Prague Advent Choral Meeting, Cehia 

A.2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte 
slabe, oportunităţi, ameninţări) 

MEDIUL 
INTERN 

Puncte tari Puncte slabe 
- tradiţia în conştiinţa publică, 
experienţă de peste 68 de ani; 
- personal de specialitate cu o bună 
pregătire profesională; 
- existenţa unui sediu propriu, bine 
dotat cu mobilier, instrumente 
muzicale, echipamente de sunet etc. 
pentru desfăşurarea unui învăţământ 
de calitate şi susţinerea evenimentelor 
interne şi externe; 
- ofertă educaţională care acoperă cea 
mai diversificată paletă educaţională la 
nivel judeţean (toate cele şapte arte); 
- cererea mare a publicului faţă de 
oferta de cursuri a şcolii; 
- admiterea cursanţilor realizată pe 
criterii de performanţă, fără a exista 
restricţie de vârstă; 
- taxe accesibile pentru cursuri; 
- nu există restricţie de vârstă pentru 
cursanţi; 
- desfăşurarea anuală a trei concursuri 
naţionale: canto muzică uşoară pentru 
copii, pictură şi grafică, pian. 

- spaţiu restrâns pentru activităţile 
administrative; 
- inexistenţa unui serviciu de marketing; 
- necesitatea cheltuielilor pentru investiţii;  
- nevoia continuării acordării de fonduri 
pentru dezvoltarea infrastructurii; 
- lipsa de specializare în domeniul cultural a 
celor care lucrează în mass-media, lucru 
care îngreunează comunicarea şi 
promovarea evenimentelor Şcolii; 
- birocratizarea impusă pentru unele 
segmente din activitatea instituţiei. 
 
 

MEDIUL 
EXTERN 

 

Oportunităţi Ameninţări 
- subordonare faţă de Consiliul 
Judeţean, ceea ce poate conferi 
prestigiu şi vizibilitate;  
- existenţa unei ambianţe culturale de 
valoare cu accentele pozitive ale 
multiculturalităţii în municipiu şi judeţ;  
- parteneriate cu diverse instituţii 
locale sau naţionale; 
- colaborarea benefică cu alte instituţii 
culturale locale: Centrul Judeţean 
pentru pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale, 
Teatrul „Maria Filotti”, Muzeul Brăilei 
„Carol I”; Biblioteca Judeţeană 
„Panait Istrati” Brăila; 
- premiza atragerii unor parteneriate 
culturale eficiente cu alte instituţii de 
cultură; organizarea de workshop-uri; 

- legislaţia privind desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale este insuficient 
aprofundată şi instabilă; 
- cooperarea redusă între ministerele 
abilitate pentru armonizarea reglementărilor 
referitoare la funcţionarea unor asemenea 
categorii de instituţii de educaţie 
nonformală; 
- tendinţa de migraţie a populaţiei, scăderea 
natalităţii; 
- mediul economic local insuficient 
dezvoltat; 
- dificultatea de menţinere a personalului 
specializat; 
- reducerea timpului disponibil pentru 
studiu în rândul persoanelor active; 
- scăderea nivelului de educaţie a generaţiei 
tinere; 
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- iniţierea unor colaborări mai strânse 
cu alte Şcoli de artă din ţară; 
- cerere mare din mediul rural privind 
organizarea evenimentelor culturale 
care poate fi acoperită de instituţie; 
- dezvoltarea de proiecte (cu finanţare 
externă) pentru punerea în valoare a 
diversităţii etnoculturale locale; 
- mediu competitiv impus de apariţia 
de agenţi economici privaţi în 
segmentul de învăţământ cultural 
specific Şcolii. 

- comasări şi desfiinţări ale unor instituţii 
de educaţie; 
- pericolul de migraţie a potenţialilor elevi 
către mediul privat, în condiţiile unei 
calităţi mai slabe a actului educaţional şi a 
unor costuri necompetitive faţă de acesta.  

A.3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 
Pentru a-şi promova imaginea instituţională, conducerea Şcolii Populare de Arte 

„Vespasian Lungu” Brăila are permanent în vedere faptul că cea mai eficientă promovare pe 
termen mediu şi lung a activităţii sale este reprezentată de calitatea personalului didactic, de 
modul şi maniera atractivă prin care sunt transmise cunoştinţele către beneficiari, precum şi 
de profesionalismul cu care cadrele didactice, dar şi personalul administrativ, abordează 
comunicarea cu elevii.  

În privinţa acţiunilor concrete întreprinse regăsim atât realizarea prin forţe proprii de 
materiale publicitare gen afişe, pliante, caiete program, cât şi prezenţa în mass-media locală 
(presă scrisă, televiziune, radio) prin intermediul invitaţiilor şi informărilor de presă, 
întreţinerea site-ului propriu, promovarea concursurilor naţionale şi a evenimentelor 
planificate şi desfăşurate pe site-uri de specialitate şi în cadrul reţelelor de socializare.  

Astfel, înainte şi după fiecare eveniment cultural au apărut în presa scrisă judeţeană 
(de regulă, în ziarele tipărite sau cu ediţii online “Obiectiv Vocea Brăilei”, Ziarul “Brăila”, 
“Info Brăila”, “Pro Brăila”, „InfoEst”, „Cronica de Brăila”) şi pe posturile de radio locale 
(„Magic FM” şi „Dens FM”) reportaje, interviuri, ştiri sau articole despre manifestarea 
respectivă. Pe tot parcursul anului, presa a fost permanent monitorizată şi au fost arhivate 
copii după apariţiile în presa scrisă. Au fost arhivate, de asemenea, fotografiile şi imaginile 
surprinse la toate evenimentele şcolii, filmele documentare pentru promovarea instituţiei. 

Detalierea activităţilor de promovare realizate este regăsită mai jos:  
 actualizarea permanentă a site-ului Şcolii Populare de Arte “Vespasian Lungu”: 

www.vespasianlungu.ro – având un important rol de prezentare a activităţilor 
cultural-artistice şi de informare privind oferta educaţională a Şcolii; rol de 
comunicare între şcoală şi cursanţii Şcolii; 

 publicarea permanentă a performanţelor şi noutăţilor despre activitatea Şcolii pe 
pagina de Facebook a instituţiei; 

 realizarea afişelor de prezentare şi a altor materiale de promovare a ofertei 
educaţionale şi distribuirea acestora în instituţiile de învăţământ, instituţiile publice 
din oraşul Brăila şi judeţ; 

 parteneriate cu departamentele de cultură de la: Obiectiv - Vocea Brăilei, Ziarul 
„Brăila”, publicaţiile on-line: Pro Brăila, Info Est, Info Brăila, Cronica de Brăila, 
Brăila Chirei, Realitatea de Brăila, Radio Magic „FM” şi Radio „Dens FM” etc. - 
articole în presă/interviuri; 

 crearea dosarului de presă – pentru fiecare activitate se arhivează programul într-un 
un dosar de presă şi informarea de presă care se distribuie prin e-mail tuturor 
operatorilor mass-mediei locale;  
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 realizarea de afişe/programe/invitaţii şi dosar de activitate pentru fiecare activitate 
cultural-educaţională; 

 prezenţa permanentă pe site-urile care promovează evenimentele artistice, cum ar 
fi „Ghidul festivalurilor” etc.; 

 realizarea publicaţiei „Casa Artelor”, ajunsă la cel de-al şaptelea număr, dedicat 
anului 2019. Publicaţia reprezintă o cronică vie prin culoare şi diversitate 
informaţională a tuturor activităţilor artistice şi educaţionale desfăşurate în fiecare 
an în cadrul Şcolii; 

 transformarea şi adaptarea atelierului de pictură într-un spaţiu propice desfăşurării 
diverselor manifestări culturale: expoziţii, spectacole de muzică, teatru şi dans; 

 înfiinţarea şi funcţionarea următoarelor formaţii şi ansambluri artistice: 
o Corul mixt „Trison”; 
o Trupa de pop, rock şi jazz „Chroma Project”; 
o Grupul vocal-instrumental „Trubadurii”; 
o Grupul vocal folcloric „Flori Dunărene”; 
o Clasa de dans popular de la sediul Şcolii; 
o Ansamblul folcloric „Ca pe Baltă” din comuna Tufeşti; 
o Ansamblul folcloric „Românaşii de Roşiori” din comuna Roşiori. 

Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea imaginii instituţiei: 
 extinderea parteneriatelor cu operatorii din mass-media locală; 
 menţinerea relaţiei cu presa prin intermediul unui angajat al instituţiei; 
 publicarea informaţiilor despre concursurile naţionale organizate de Şcoală pe 

portaluri de profil, pe site-ul propriu şi pe reţelele de socializare; 
 susţinerea de spectacole de către elevi ai Şcolii cu prilejul deschiderii anului şcolar şi 

pe parcursul acestuia (aniversări, comemorări, ziua porţilor deschise, audiţii etc.), 
conform planului acţiunilor culturale; 
 participarea celor mai buni elevi la evenimente organizate pe plan local, naţional şi 

internaţional; 
 actualizarea panoului de onoare cu caracter permanent în care sunt prezentate 

performanţele cursanţilor şcolii (diplome de participări naţionale şi internaţionale, 
distincţii, menţiuni, premii şi trofee); 
 publicarea pe site-ul Şcolii a tuturor situaţiilor şi informaţiilor utile: echipa de cadre 

didactice, orare, repartizare cursanţi, rezultate examene, rezultate concursuri, 
fotografii, comunicate, evenimente etc. 

A.4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 
Pe lângă chestionarul prezentat la cap. A.6., începând cu anul 2015, am implementat 

un sistem informatic de evidenţă a cursanţilor, sistem care ne permite să efectuăm diverse 
statistici şi măsurători pentru orice criteriu de referinţă (vârstă, ocupaţie, situaţia taxelor 
şcolare etc.). Acest sistem a fost îmbunătăţit şi pe parcursul anului 2019. 

A.5. Grupurile-ţintă pentru activităţile instituţiei 
Pe termen scurt, beneficiarul este persoana dornică de a studia în domeniul artistic, 

pentru dezvoltarea personală şi/sau pentru accederea către niveluri mai ridicate de învăţământ 
specializat artistic. 

Pe termen mediu, misiunea Şcolii se reflectă în apropierea de comunitate, ridicarea 
nivelului de cultură artistică şi estetică a populaţiei, astfel încât beneficiarii să reprezinte un număr 
cât mai mare de persoane din cele mai diverse categorii sociale:  
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- cursanţi şi absolvenţi ai Şcolii;  
- preşcolari, elevi ai şcolilor gimnaziale, liceelor şi facultăţilor din municipiu, potenţiali 

beneficiari cu vârste mai înaintate;  
- copii din comunele judeţului Brăila; 
- copii din instituţiile subordonate ale Consiliului Judeţean Brăila; 
- comunitatea brăileană, în ansamblul său (prin evenimente, spectacole etc.).  

A.6. Profilul beneficiarului actual 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila realizează, anual, o 

anchetă pe bază de chestionar pentru identificarea caracteristicilor socio-demografice ale 
cursanţilor şi a opiniei acestora cu privire la oferta educaţională a Şcolii.  

 
CHESTIONAR 

 
1. Cum aţi aflat despre cursurile organizate de Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila? 

□ din materialele promoţionale tipărite  

□ prin sfatul unei rude /unui prieten  

□ prin exemplul oferit de o rudă /cunoştinţă / un prieten  

□ din informaţiile regăsite în mass-media  

□ din informaţiile regăsite pe site-ul instituţiei şi/sau reţelele de socializare  

□ de la cursurile din cadrul „Şcolii de vară”,  cu caracter gratuit oferite înaintea începerii anului şcolar  

□ prin vizitarea Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila cu ocazia desfăşurării activităţilor din cadrul 

săptămânii „Şcoala Altfel”  

□ prin participarea la manifestările culturale-artistice din oraş la care au fost prezenţi şi elevii Scolii Populare de Arte 

„Vespasian Lungu” Brăila  

□ alt factor, şi anume ................................................................ 
 

2. Ce v-a determinat să urmaţi cursurile Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila? 
□ dorinţa mea ca titular sau a copilului meu /rudei mele de a petrece cât mai plăcut timpul liber  

□ dorinţa mea ca titular sau a copilului meu /rudei mele de a obţine o calificare profesională  

□ prestigiul Şcolii 
□ calitatea cadrelor didactice 

□ calitatea dotărilor materiale  

□ taxele de studiu accesibile 
□ alt factor, şi anume .......................................................... 
 

3. Referitor la cadrele didactice, cum apreciaţi: 
a) comunicarea şi flexibilitatea (deschiderea) în colaborare:    

□ foarte bună       □ bună   
b) implicarea şi în alte aspecte decât cele strict didactice (participare la concursuri, audiţii, activităţi extracurriculare etc.):  

□ foarte bună      □ bună  □ satisfăcătoare  
c) seriozitatea şi punctualitatea la ore:  

□ foarte bună      □ bună   
Ce recomandări ne puteţi face? .................................................. 

4. Referitor la personalul administrativ, cum apreciaţi relaţionarea cu acesta: 
□ foarte bună        □ bună  □ satisfăcătoare  

Ce recomandări ne puteţi face? .................................................... 
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5. Referitor la dotarea materială a Şcolii, cum o apreciaţi: 
□ foarte bună       □ bună    □ satisfăcătoare  

Ce recomandări ne puteţi face? .................................................. 
 

6. Referitor la ambianţa/atmosfera din Şcoală cum o apreciaţi: 
□ mai degrabă rigidă  □ mai degrabă prietenoasă  

Ce recomandări ne puteţi face? .................................................... 
 

7. Cum apreciaţi nivelul taxelor percepute de Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila? 

□ mic                        □ acceptabil           □ mare  
 

8. Ce alte activităţi aţi dori să se mai organizeze la Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila, în afara celor didactice? 
□ excursii tematice  

□ activităţi caritabile  
□ demonstraţii, workshop-uri (ateliere practice)  

□ altele, şi anume .........................................................  
 

9. După absolvirea cursului / cursurilor pe care îl/le urmaţi în acest moment v-ar mai interesa 
să urmaţi acelaşi curs în an de specializare sau un alt curs / o altă specializare care există în 
oferta educaţională a Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila sau care încă nu 
există, dar care ar putea fi inclusă în urma propunerii ? 
□ da, şi anume ..................................................  □ încă nu sunt decis(ă)  □ nu  
 

10. În ce măsură Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila a corespuns aşteptărilor 
dumneavoastră sau ale copilului/rudei dumneavoastră? 
□ m-am aşteptat la altceva  □ conform aşteptărilor mele  □ peste aşteptări  
 

11. Aţi recomanda şi altora să se înscrie la Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila? 
□ da  □ nu ştiu  □ nu  

 

12. Vă rugăm să ne transmiteţi şi alte observaţii / comentarii /recomandări pentru îmbunătăţirea 
activităţii:  ........................................................ 

 

 În anul de raportare 2019, în urma analizării chestionarelor, s-au desprins 
următoarele concluzii: 
După vârstă, cursanţii se înscriu în următoarele intervale de:  
 până la 18 ani (85%) 
 peste 18 ani (15%) 

85

15

 
Din punct de vedere al studiilor: 
 preşcolari 13%; 
 ciclul primar şi gimnaziu (clasele I-VIII) 72%; 
 absolvenţi de liceu 9%; 
 studenţi şi cu studii superioare absolvite 6%. 
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preşcolari

studii primare şi
gimnaziale
studii liceale

studii superioare

 
După sex: 
 bărbaţi (băieţi), respectiv 26%; 
 femei (fete), respectiv 74%. 

26

74

 
Din aceste date, se poate observa că cei mai mulţi cursanţi  provin din rândul elevilor 

(85%), ceea ce justifică orientarea şcolii de arte, atât spre domeniul cultural-artistic, cât şi spre 
cel educaţional, prin programe de educaţie permanentă şi activităţi cu adresabilitate spre 
tineri studioşi, în formare intelectuală şi artistică. De asemenea, se pot observa preocupări şi 
la preşcolari, dar şi pensionari, ceea ce duce la proiectarea unor activităţi, atât iniţiatice, cât şi 
integratoare, generaliste. 

Intervalul de vârstă care se regăseşte preponderent între cursanţi este 11-14 ani (32%), 
dar trebuie reţinut că 85% dintre cursanţi (majoritate preponderentă) au vârste cuprinse între 
6 şi 18  ani. Acest interval, de 12 ani de şcoală, este cel mai important în dezvoltarea fiinţei 
umane, dar şi cel mai creativ şi viguros, entuziast şi ambiţios. 

Faptul că sediul Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” se află în zona centrului 
istoric al oraşului Brăila, nu pare să afecteze major activitatea acesteia, de vreme ce aproximativ 
70% dintre elevi provin din Municipiul Brăila.  

 

Estimări pentru atingerea altor categorii de beneficiari 
Potrivit subvenţiei financiare alocate de către Consiliul Judeţean Brăila, Şcoala 

Populară de Arte „Vespasian Lungu” este dimensionată pentru aproximativ 300 de cursanţi; 
în anul şcolar 2013-2014 au fost 611 cursanţi, în anul şcolar 2014-2015 am înregistrat un 
număr de 620 cursanţi (record în istoria de peste 68 de ani de activitate a şcolii), în anul 
şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 497 elevi, în anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 464 elevi 
(care au participat la 520 de cursuri), în anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi 507 elevi (care 
au participat la 560 de cursuri), în anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi 493 elevi (care au 
participat la 541 de cursuri), iar în anul şcolar 2019-2020 sunt înscrişi 560 elevi (care 
participă la 597 cursuri), datele fiind valabile la 31 decembrie 2019. Aceste cifre la nivel 
anual rivalizează cu cele deţinute de şcoli populare din oraşe mari ale ţării.  

Cele mai multe şcoli de arte din ţară limitează accesul cursanţilor în funcţie de vârstă, 
limita maximă fiind 40 de ani, însă Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila îşi 
urmează statutul de „şcoală populară”, eliminând criteriul vârstei. Astfel, avem cursanţi cu 
vârste cuprinse între 4 şi 65 de ani sau chiar mai mult. 
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EVOLUŢIA PROFESIONALĂ A INSTITUŢIEI ŞI 
PROPUNERI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACESTEIA  

B.1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 
naţional şi la strategia culturală a autorităţii 

Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila desfăşoară, pe tot parcursul anului 
şcolar, 10 programe culturale majore care includ grupuri de proiecte cultural-educaţionale 
concepute pentru a valorifica potenţialul instituţiei, al elevilor şi cadrelor didactice. Anual, 
proiectele sunt supuse spre aprobare Consiliului Judeţean Brăila pentru a fi incluse în 
strategia şi agenda culturală a acestuia. De altfel, de-a lungul celor peste 68 de ani de existenţă 
ai Şcolii, activitatea acesteia s-a dezvoltat în mod considerabil, instituţia făcând un salt uriaş şi 
transformându-se într-un reper cultural şi educaţional în municipiul şi judeţul Brăila, dar şi la 
nivel naţional.  

B.2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 
Conducerea Şcolii manifestă permanent un interes deosebit în direcţia extinderii 

activităţii prin înfiinţarea de secţii externe în mediul rural şi a cooptării cât mai multor elevi 
din afara municipiului Brăila, din comunele şi oraşele judeţului, pentru a justifica importanţa 
de nivel judeţean a şcolii populare de arte, cât şi pentru a permite accesul la cultură cât mai 
multor cetăţeni ai judeţului nostru. 

Pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari, în vederea optimizării activităţii 
instituţiei, se  folosesc, în primul rând, statisticile rezultate din diversele rapoarte periodice ale 
Şcolii Populare de Arte. La acestea se adaugă prelucrarea datelor personale rezultate din 
fişele de înscriere la cursurile şcolii, urmând ca în funcţie de acestea să se stabilească 
modalităţi de abordare pentru fiecare categorie. 

După cum a fost precizat şi la punctul A.6. sunt efectuate, la începutul fiecărui an 
şcolar, anchete ale căror rezultate contribuie la obţinerea unor concluzii mai ample şi mai 
nuanţate, prin luarea în considerare şi a unor altor realităţi/cerinţe, precum nevoia studierii şi 
a categoriilor de public care nu cunosc oferta Şcolii Populare de Arte„Vespasian Lungu” sau 
identificarea gradului de satisfacere a grupului ţintă actual din comunitate. 

B.3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 
CURSURI PE SECŢII/SPECIALITĂŢI: 

Secţia Muzică: 
 Curs canto: 

o clasic – 3 ani 
o muzică uşoară – 3 ani 
o canto popular – 3 ani  
o ansamblu coral – 3 ani 

 Curs pian – 5 ani 
 Curs vioară şi violă – 5 ani 
 Curs acordeon, orgă electronică – 3 ani 
 Curs chitară clasică/folk/electrică/bas – 3 ani 
 Curs improvizaţie chitară jazz&blues – 3 ani 
 Curs instrumente de percuţie (baterie) – 2 ani 
 Curs istoria muzicii – 2 ani 

B. 
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 Curs teorie şi solfegii – 3 ani 
 Curs iniţiere folclorică – 2 ani 

Secţia Arte Plastice şi Vizuale: 
 Curs pictură – 3 ani 
 Curs grafică de şevalet – 3 ani 
 Curs iconografie – 3 ani 
 Curs artă decorativă - 3 ani 
 Curs artă fotografică şi cinematografică – 2 ani 
 Curs grafică publicitară şi webdesign – 3 ani 
 Curs istoria artei – 3 ani 

Secţia Coregrafie: 
 Curs dans contemporan – 2 ani 
 Curs balet clasic – 5 ani 
 Curs dans modern – 2 ani 
 Curs dans popular – 2 ani 
 Curs dans sportiv – 2 ani 
 Curs mişcare scenică – 1 an 

Secţia Teatru: 
 Curs actorie copii – 2 ani 

 
PROIECTE PROPRII REALIZATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR  

ÎN SEDIUL INSTITUŢIEI ŞI ÎN AFARA EI 
 

Cursuri pe specialităţi  în judeţ: 
 Curs de orgă electronică, oraşul Făurei; 
 Curs de orgă electronică, comuna Gemenele; 
 Curs de acordeon, comuna Gemenele; 
 Curs de iniţiere folclorică, comuna Gemenele; 
 Curs de dans popular, comuna Râmnicelu; 
 Curs de dans popular, comuna Roşiori; 
 Curs de orgă electronică, comuna Roşiori; 
 Curs de acordeon, comuna Roşiori; 
 Curs de iniţiere folclorică, comuna Roşiori; 
 Curs de orgă electronică, comuna Viziru; 
 Curs de dans popular, comuna Tufeşti; 
 Curs de dans popular, comuna Dudeşti; 
 Curs de canto popular, comuna Scorţaru Nou. 

 
Cursuri de iniţiere şi familiarizare gratuite 

Un element deosebit în complexul de activităţi desfăşurate în anul 2019 îl constituie 
organizarea, în perioada 24.06-05.07.2019, în cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii 
„Vespasian Lungu” Brăila, a Şcolii de vară, prin susţinerea de cursuri gratuite pe bază de 
voluntariat de către cadre didactice ale Școlii. Aceste cursuri au fost desfăşurate în baza 
aprobării date de Consiliul de Administratie al Şcolii în data de 18.04.2019 şi consemnată în 
Procesul-verbal al şedinţei nr. 640/2019. 
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La cursuri s-au înscris un număr de 374 cursanţi, faţă de 202 în anul anterior, care, 
conform opţiunilor, au fost repartizaţi la toate cele 13 tipuri de cursuri organizate, respectiv: 
canto muzică populară, canto muzică uşoară, pian, vioară, chitară, orgă electronică, 
acordeon, percuţie, dans modern, dans popular, pictură, actorie şi artă fotografică.  

Din analiza comparativă a celor ce au participat la cursurile de iniţiere şi a celor 
înscrişi la cursurile şcolii pentru anul de învăţământ 2019-2020, a rezultat faptul că un număr 
de 54 de participanţi la cursurile Şcolii de vară au devenit elevi ai Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, înscriindu-se în anul I de studiu la disciplinele şi 
specialităţile la care au participat la curs. 

În concluzie, rezultatele bune şi foarte bune obţinute pe linia promovării instituţiei 
prin organizarea şi desfăşurarea cursurilor gratuite în cadrul Şcolii de vară demonstrează 
utililitatea activităţii, motiv pentru care această activitate se va desfăşura şi în anii următori.  

 
Zilele porţilor deschise – „Şcoala altfel” 2019 

În perioada 15-19.04.2019, în Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” 
Brăil s-au desfăşurat Zilele Porţilor Deschise pentru a veni în sprijinul instituţiilor de 
învăţământ din Municipiul Brăila  în planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor în 
cadrul săptămânii „Şcoala altfel 2019”. 

În această perioadă au fost prezente în şcoală 12 grupuri, care au adunat peste 200 de 
copii din 6 şcoli, licee sau colegii din oraş. Activităţile principale desfăşurate cu fiecare grup 
au fost: prezentarea Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, a Şcolii de 
Vară şi a procesului de înscriere; prezentarea de lecţii demonstrative la canto muzică usoară, 
canto muzică populară, pian, chitară, orgă, acordeon, baterie, dansuri populare; prezentarea 
sălilor de clasă; activităţi de promovare a Şcolii prin distribuirea de pliante şi vizionarea unui 
montaj foto de la activităţile organizate de Şcoală în anul 2018. 
 
Spectacole şi expoziţii în localităţi din judeţul Brăila: 

 Desfăşurarea activităţilor cultural-artistice organizate în cadrul şcolii:  
o Concursul Naţional de Pictură şi Grafică „Vespasian Lungu”, ediţia a XXIV-a;  
o Concursul Naţional de muzică uşoară pentru copii „Armoniile Dunării”,  

ediţia a X-a; 
o Concursul Naţional de Pian „Virtuozii”, ediţia a XI-a; 

 Spectacolul „Dor de Eminescu”, recital de: poezie, ansamblu coral, pian, chitară, 
vioară – cu participarea CARP „Ana Aslan” Brăila  

 Spectacolul muzical-coregrafic „Unire-n cuget şi-n simţiri” 
 Evenimentul „Totul e tradiţie. De ziua micii uniri”, Brăila Mall 
 Proiectul educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet – Genuri muzicale” - 

spectacolul „Muzica uşoară sau farmecul visului”, în parteneriat cu Colegiul 
economic „Ion Ghica” Brăila 

 Proiectul educaţional „Extemporal şi la dirigenţie” – simpozion naţional cu 
participare internaţională, Colegiul economic „Ion Ghica” Brăila 

 Spectacolul muzical-literar „Întâlnire cu dragostea”, organizat cu prilejul Zilei 
îndrăgostiţilor  

 Spectacolul muzical-coregrafic „Cânt şi joc de Dragobete”, organizat cu prilejul 
Zilei îndrăgostiţilor la români  

 Spectacolul susţinut în cadrul Târgului ”Semne de primăvară” dedicat ONG-urilor 
din municipiul şi judeţul Brăila (ediţia a X-a) 

 Spectacolul dedicat Zilei Internaţionale a Femeii „Flori muzicale” 
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 Spectacolul dedicat Zilei Internaţionale a Femeii „Elogiu femeii” - muzică şi poezie, 
în parteneriat cu C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila – Cenaclul literar „Casa speranţei” 

 Lansarea publicaţiei culturale anuale „Casa artelor” nr. 6 
 Proiectul educaţional "Muzica lumii între sunet şi suflet - genuri muzicale" - 

activitatea „Femeia în poezia modernă greacă”, în parteneriat cu Colegiul economic 
„Ion Ghica” Brăila 

 Expoziţie de Pictură „Picătura de...  culoare” 
 Expoziţie de Icoane pe sticlă “Suflet şi credinţă” 
 Evenimentul „Lumină din lumină”, dedicat sărbătorilor pascale 
 Caravana naţională „HubPhoto”, expoziţie de fotografie şi tehnică fotografică 
 Participarea la evenimentele dedicate Zilei Europei cu un microrecital de muzică 

uşoară şi cu un mic atelier de pictură 
 Participarea la Noaptea muzeelor, în parteneriat cu Muzeul Brăilei „Carol I” 
 Participarea la Festivalul Dulciurilor, organizat de Primăria Municipiului Brăila 
 Spectacolul dedicat Zilei internaţionale a copilului, realizat la Vard Brăila S.A. 
 Organizarea recitalului cameral – „Duo clarinet şi pian”  
 Participarea la Evenimentul „Drăgaica – zâna cu parfum de miere”, parte a 

Proiectului „Interferente culturale interetnice” - Muzeul Brăilei „Carol I”, secţia 
„Etnografie” 

 Expoziţia de fotografie, pictură şi grafică - cu prilejul serbării Zilei Dunării  
 Participare la evenimentul special dedicat Zilei Naţionale a Franţei, „Vive la france, 

Vive Brăila!” 
 Participare la Ziua Imnului Naţional al României 
 Participarea la Zilele Brăilei 
 Participare la Festivalul Florilor de Toamnă 2019  
 Participare la Festivalul Dulciurilor  
 Expoziţia de fotografie "Brăila - oraş istoric", cu prilejul Zilelor Europene ale 

Patrimoniului 
 Spectacolul de muzică populară desfăşurat în cadrul Festivalului Peştelui 
 Spectacolul folcloric susţinut la Târgul Naţional "AgriCultura", ediţia a XXIII-a  
 Spectacolul muzical prilejuit de sărbătorirea Zilei internaţionale a persoanelor 

vârstnice 
 Participarea la proiectul educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” - spectacolul 

„Brăila – cultură şi civilizaţie”, în parteneriat cu Colegiul economic „Ion Ghica” 
Brăila 

 Organizarea evenimentului Seară de folk „Florin şi prietenii”, ediţia a III-a 
 Participarea la Proiectul educaţional „Cultură şi civilizaţie europeană” - tema lunii 

Noiembrie „România – cultură şi civilizaţie” 
 Spectacolul „România unită în sărbătoare”, dedicat aniversării Marii Uniri 
 Programul artistic de muzică şi dansuri populare susţinut cu prilejul Târgului de 

iarnă 
 Spectacol de colinde şi muzică populară cu prilejul deschiderii orăşelului copiilor 
 Campania „Fii şi tu parte a magiei Crăciunului - donează o jucărie” orientată către 

30 de copii din cadrul Centrului Social Multifuncţional "Lacu Dulce” 
 Organizarea audiţiilor de iarnă, clasele de canto, a expoziţiilor de pictură cu specific. 
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PARTICIPĂRI LA FESTIVALURI, GALE,  
CONCURSURI, SALOANE, TÂRGURI 

 

 Concursul de artă fotografică „Obiceiuri de iarnă”, ediţia a VII-a, Cluj-Napoca - 
Diplomă de participare – Manoilă Ionuţ 

 Proiectul cultural-educaţional „Seara Artelor”, ediţia a VII-a, Cluj-Napoca - 
expoziţia de grafică „Jocul liniilor” realizată de Steliana Radu (coordonator prof. 
Cristian Radu); lucrările care au primit premiile I-III la cea de-a XXIII-a ediţie, din 
2018, a Concursului Naţional de pictură şi grafică „Vespasian Lungu” 

 Concursul Naţional de Artă Plastică „Ion Irimescu” Suceava - Premiul II Grafică: 
Radu Steliana (coordonator prof. Cristian Radu); Menţiune Pictură: Bădaşcu Maria 
(coordonator prof. Nela Constantinescu) 

 Festivalul-concurs naţional de muzică populară pentru copii şi tineri “Florile 
Ceahlăului”, ediţia a XXXI-a, Piatra-Neamţ – Menţiune: Ciauşu Cristian-Andrei la 
NAI; diplome de participare secţiunea Canto: Mirică Iuliana Bianca, Nuţu Diana-
Valentina, Vizureanu Andreea şi Drăghici Lavinia (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul-Concurs Naţional pentru Copii şi Tineret "Armonii româneşti", ediţia a 
II-a, Gherăeşti – Neamţ – Premiul de excelenţă muzică populară şi trofeul secţiunii:  
Mirică Iuliana-Bianca; Premiul I muzică populară şi premiul de excelenţă: Stan 
Maria-Alexia; Pemiul I muzică populară şi trofeul secţiunii (8 ani): Orăşanu Giulia; 
Trofeul secţiunii (7 ani ): Stan Ioan-Dragoş; Premiul de excelenţă muzică populară: 
Spînoche Elena-Alexandra (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Concursul naţional de grafică „Anuala de grafică”, ediţia a X-a, tema „Schimb de 
identităţi” Cluj-Napoca - Diplome de participare: Andronoiu Maria (coordonator 
prof. Nela Constantinescu), Gonciar Bianca, Cioranu Otilia-Teodora (coordonator 
prof. Cristian Radu) 

 Festivalul-concurs de muzică populară pentru tineri interpreţi „Flori în Ţara 
Bârsei”, ediţia a XII-a, Braşov - Diplomă de participare (finalist): Drăghici Lavinia-
Maria (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul Naţional de Muzică Populară „Meleaguri Brâncuşiene”, ediţia a IV-a, Baia 
de Fier - Diplome de participare: Bulancea Ioana-Alexandra, Drăghici Lavinia-Maria 
(coordonator prof. Marieta Ion), Adam Nicuşor-Cătălin (coordonator prof. Cristian 
Şonea) 

 Festivalul „Academia Mini-Vedetelor”, ediţia a II-a, Bucureşti - Locul I: Ceolacu 
Sara-Nicoleta (coordonator prof. Cătălin-Marian Coman) 

 Concursul naţional de muzică uşoară pentru copii „Armoniile Dunării”, ediţia a 
X-a,  Brăila - Grupa 7-9 ani: Menţiune Popîrlan Georgeta-Emanuela (coordonator 
prof. Gabriela Vizuroiu); Grupa 10-12 ani: Premiul special Stoian Robert-Iulian 
(coordonator prof. Gabriela Vizuroiu); Grupa 13-15 ani: Marele Premiu Bănică 
Bianca-Florentina (coordonator prof. Mariana Iordache), Menţiune Bounegru 
Jocelyn (coordonator prof. Mariana Iordache), Premiul special Vişan Roberta-Maria 
(coordonator prof. Mariana Iordache), Premiul I Ivan Crina-Maria (coordonator 
prof. Mariana Iordache), Premiul II Robea Andrada (coordonator prof. Mariana 
Iordache) 

 Concursul Naţional de Arte Plastice "Nicolae Milord", ediţia a III-a, Piatra-Neamţ - 
Diplomă de excelenţă obţinută de Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu” 
Brăila; Diplome de participare: Radu Steliana (coordonator prof. Cristian Radu), 
Andronoiu Maria (coordonator prof. Nela Constantinescu) 
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 Concursul Naţional de Arte Vizuale „Nicolae Mantu”, ediţia a XIII-a,  Galaţi –
Diplomă de excelenţă: Şcoala Populară de Arte "Vespasian Lungu" Brăila; 
Premiul III Bădaşcu Maria (coordonator prof. Nela Constantinescu); Diplomă de 
onoare profesor Nela Constantinescu; Diplome de participare Radu Steliana şi 
Anghel Camelia-Violeta (coordonator prof. Cristian Radu) 

 Concursul naţional „Cântec drag din plai străbun”, ediţia a XVI-a, Vaslui – 
Premiul I: Mirică Iuliana-Bianca; Menţiune: Nuţu Diana-Valentina (coordonator 
prof. Marieta Ion) 

 Concursul „Piano Top Music”, ediţia I, Tecuci -  Premiul I - Beliciu Leonard; 
Premiul II - Brăguţă Ilinca (coordonator prof. Raluca Ciucă); Diplomă de merit: 
prof. Raluca Ciucă 

 Festivalul Naţional de Interpretare a Muzicii Uşoare „Floare de april”, ediţia a 
XXVI-a, Tecuci - Premiul III: Olteanu Ana-Maria, categoria de vârstă 16-18 ani; 
Menţiune: Popîrlan Georgeta-Emanuela, categoria de vârstă 7-9 ani 

 Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineret, „Duminică, la 
florii”, ediţia a XXI-a, Câşliţa-Prut, Raionul Cahul, Republica Moldova - Locul III 
obţinut pentru calitatea programului şi a repertoriului Formaţia mică a Ansamblului 
Folcloric „Ca pe baltă”, secţia externă Tufeşti (coordonator prof. Veta Gheorghe); 
Solistă Diana Ţigănuş, elevă a clasei de canto prof. Marieta Ion 

 Concursul naţional de pictură-grafică „Ilie Cămărăşan”, ediţia I, Baia Mare -
Menţiune pictură: Damian Lidia (coordonator prof. Nela Constantinescu); Diplomă 
de participare: Balea Cati (coordonator prof. Cristian Radu) 

 Concursul Naţional de Pian „Virtuozii”, ediţia a XI-a, Brăila - Premiul II: Dabija 
Alexandra (coordonator prof. Marilena Niculescu); Premiul II: Damian Marian, 
Beliciu Leonard (coordonator prof. Raluca Ciucă); Premiul III: Brăguţă Ilinca 
(coordonator prof. Raluca Ciucă); Gherghişan Amalia-Ana-Maria (coordonator prof. 
Leonarda Gheţ); Lazăr Marian (coordonator prof. Laura Vermeşan); Menţiune: Buţia 
Emma-Miruna (coordonator prof. Geanina Onodi), Cornea Cristian (coordonator 
prof. Marilena Niculescu), Ilie Miruna-Nicoleta (coordonator prof. Leonarda Gheţ), 
Vasilescu Anca (coordonator prof. Laura Vermeşan) 

 Festivalul Concurs Regional „Flori de Bărăgan”, ediţia a IV-a, Ianca - Premiul I: 
Manea Cristina, Constantinescu Mirela; Premiul II: Lupu Oana Verginica 
(coordonator prof. Viorel Toader) 

 Festivalul-Concurs de Muzică Folk „Seară de Mai”, ediţia a X-a, Brăila - Premiul II 
categ. de vârstă 15-25 de ani: Gabriel-Teodor Şcheaua; Premiul III: Andrada Robea; 
Marele premiu: Florentina-Bianca Bănică; Recital oferit de grupul şcolii „Quantum” 
(Monica Anton, Mihnea Poitaşu, Cristian Galiceanu şi Ioan Piron) 

 Festival concurs al muzicii populare româneşti, ediţia a XI-a, Bucecea, Botoşani - 
Premiul III: Diana-Valentina Nuţu (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Concursul Naţional de Pictură şi Grafică „Vespasian Lungu”, ediţia a XXIV-a, 
Brăila - Premiu special: Anghel Camelia-Violeta; Secţiunea „Grafică” - Premiul I: 
Bujoiu Cristina; Premiu special: Radu Steliana; Categoria „Juniori” - Premiul I: 
Giurgiu Andreea-Maria; Menţiuni: Perianu Gabriela, Cioranu Otilia-Teodora; 
Premiu special „In memoriam Vespasian Lungu”: Andronoiu Maria; Menţiune 
specială: Bâlea Cati (coordonatori prof. Cristian Radu şi Nela Constantinescu) 

 Festivalul-Concurs Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi „Dor de cânt 
românesc”, Cumpăna, Constanţa - Premiul I: Orăşanu Giulia, categoria de vârstă 
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6-10 ani; Menţiune: Ţigănuş Diana-Andreea, categoria de vârstă 10-14 ani 
(coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul „Firicel de cântec românesc” Focşani - PremiuI I: Mirică Bianca-Iuliana 
(coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul „Floare de salcâm”, Însurăţei, Brăila - Trofeu: Nuţu Diana-Valentina  
(coordonator prof. Marieta Ion) 

 Concursul naţional de pictură contemporană „Lumina verii în peisaj”, ediţia a IX-a, 
Cluj-Napoca - Premii de participare: Anghel Camelia-Violeta, Bădaşcu Maria, 
Andronoiu Maria (coordonatori prof. Cristian Radu şi Nela Constantinescu) 

 Concursul interjudeţean „Noelia Prisecaru”, ediţia a XI-a, Focşani - secţiunea 
formaţii instrumentale Premiul I: Damian Marian şi Beliciu Leonard, pian la patru 
mâini (coordonator prof. Raluca Ciucă) 

 Festivalul-concurs de interpretare a muzicii populare „Natalia Şerbănescu”, ediţia a 
IX-a, Tulcea - Premiul Special pentru interpretare al Ansamblului Artistic „Baladele 
Deltei” Tulcea: Ciaușu Cristian-Andrei (categoria 9-16 ani, secțiunea Solişti 
instrumentişti); Premiul al II-lea: Nuţu Diana-Valentina (categoria 9-16 ani, 
secţiunea Solişti vocali) (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul-concurs naţional de folclor „Aneta Stan”, Cernavodă, ediţia a II-a, 
Cernavodă - Premiul I: Orășanu Giulia, categoria de vârstă 6-9 ani; Premiul III: 
Ţigănuş Diana-Andreea, categoria de vârstă 9-13 ani (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul-Concurs Interjudeţean de Muzică Populară „Comoara Vrancei”, ediţia a 
XXXVII-a, Năruja, Vrancea - Premiul III: Grupul "Flori Dunărene"; Premiul II: 
Drăghici Lavinia; Menţiune: Mirică Bianca (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Tabăra fotografică de creaţie „Interferenţe”, ediţia I, Reşiţa – Participant elevul 
Neagu Constantin (coordonator prof. Viorel Neagu) 

 Chanakkale International Choir Festival Chanakkale International Choir Festival - 
participare a Corului mixt TRISON, dirijat de profesorii Marcica şi Ştefan Lupu; 
Premiul special oferit de Polyphonic Art and Choirs Association 

 Festivalul internaţional „Suflet românesc”, Concursul de interpretare vocală, ediţia 
a III-a, Prejmer, Braşov - Premiul II : Ţigănuş Diana Andreea, secţiunea clasele 1-4 

 Festivalul Internaţional de folclor „Lină Chiralină” Brăila - Premiul II: Nuţu Diana-
Valentina; Premiul III: Spînochi Elena-Alexandra (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Intepreţi ai Cântecului şi 
Dansului Popular „Dobroge, mândră grădină”, ediţia a XIII-a, Mangalia - Premiul I: 
Nuţu Diana-Valentina (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul-concurs internaţional de folclor „Cântecele neamului”, ediţia a XII-a, 
Suceava - Premiul II - secţiunea solişti instrumentişti: Florin-Cristian Caraivan, 
acordeon (coordonator prof. Mircea Nicolae); Diplomă de participare - secţiunea 
solişti vocali: Bulancea Ioana-Alexandra (coordonator prof. Marieta Ion) 

 Festivalul Naţional de Folk „Chira Chiralina”, Brăila, ediţia a XIII-a, Brăila - 
Diplomă de participare: Bănică Bianca-Florentina (coordonator prof. Florin Lazăr); 
Trupa „Medley” - absolvenţi 

 Concursul Naţional de Intepretare pentru Pian „Lirika” Bucureşti, ediţia I, 
Bucureşti - Premiul I - Pricop Aron-Toni (coordonator prof. Raluca Ciucă) 

 Festivalul Internaţional de Muzică Corală „I.D. Chirescu” Cernavodă, ediţia a 
XXXVIII-a, Cernavodă - Corul mixt „TRISON”, dirijori prof. Marcica Lupu şi 
prof. Ştefan Lupu  
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 Festivalul Coral „Armonifest” Brăila, ediţia a VI-a, Brăila - Corul mixt „TRISON”, 
dirijori prof. Marcica Lupu şi prof. Ştefan Lupu  

 Concursul Naţional de Muzică Uşoară românească şi internaţională pentru copii şi 
tineret „Bucuriile Muzicii”, ediţia a II-a – Ritmurile Nordului, Botoşani - Premiul I, 
categoria 15-18+ ani – Ivan Crina (coordonator prof. Mariana Iordache) 

 Concurs organizat în cadrul „Festivalului Şanselor Tale” - Premiul II: Andronoiu 
Maria (coordonator prof. Nela Constantinescu); Diplome de participare: Anghel 
Camelia-Violeta şi Radu Steliana (coordonator prof. Cristian Radu), Bădaşcu Maria 
(coordonator prof. Nela Constantinescu) 

 Spectacol omagial „Moldova, Muntenia, Transilvania”, ediţia a V-a, dedicat Zilei 
Naţionale a României, Cluj-Napoca - Taraful “Rapsozii Brăilei” (înfiinţat în cadrul 
Filarmonicii „Lyra - George Cavadia”); Grupul vocal „Flori dunărene”; Ansamblul 
folcloric „Tinerii Bărăganului” 

 The Prague Advent Choral Meeting, ediţia 2019, The Millennium Agency Prague - 
două concerte susţinute de Corul mixt „Trison”, dirijori: prof. Marcica Lupu şi prof. 
Ştefan Lupu 

 
PROIECTE REALIZATE CA PARTENER/COPRODUCĂTOR 

 Parteneriat cu Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” Bucureşti 
în vederea realizării de activităţi cultural-artistice în instituţii de învăţământ, biserici 
şi alte culte religioase, sub egida Programului Naţional „Cantus Mundi”; 

 Parteneriat cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila în cadrul Proiectului 
educaţional “Muzica lumii între sunet şi suflet”; 

 Parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ecaterina Teodoroiu” în vederea desfăşurării 
Concursului Judeţean „Bucuria cântecului popular”, ediţia a VI-a, aprilie 2019; 

 Parteneriat cu Căminul pentru persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
Brăila pentru organizarea evenimentului dedicat Zilei internaţionale a persoanelor 
vârstnice; 

 Parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Municipiului Brăila 
pentru organizarea campaniei umanitare „Fii şi tu parte a magiei Crăciunului !”; 

 Parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila pentru susţinerea 
unui recital în cadrul Târgului Naţional de Agricultură „AgriCultura”; 

 Proiect educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet” - Spectacol de muzică, dans 
şi poezie; 

 Partener la Concursul de interpretare muzicală „Iannis Xenakis” Brăila; 
 Parteneriat cu Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec - Programul „Suporterii 

Patrulei de Reciclare”. 
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ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI  
ŞI PROPUNERI DE RESTRUCTURARE ŞI/SAU  
DE REORGANIZARE, PENTRU MAI BUNA 
FUNCŢIONARE, DUPĂ CAZ 

C.1. Măsuri de organizare internă 
 revizuirea fişei de înscriere/reînscriere a cursanţilor; 
 încheierea contractelor de studii cu fiecare cursant; 
 suspendarea CIM încheiate pe perioada determinată în regim PCO, în vacanţele 

şcolare (Decizia nr. 139/16.12.2019); 
 stabilirea Planurilor de învăţământ pentru disciplinele cu predare individuală şi 

colectivă şi stabilirea taxelor percepute de către Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
„Vespasian Lungu” pentru anul şcolar 2019-2020 (P.V. al C.A. nr. 640/08.04.2019  
şi HCJ nr. 96/28.06.2019) 

 stabilirea numărului de zile de concediu personalului didactic de predare cu contract 
individual de muncă pe perioadă nedeterminată; 

 aprobarea programării efectuării concediilor de odihnă ale salariaţilor pentru anul 
2020 (Decizia nr. 135/26.11.2019) 

 stabilirea încadrărilor şi salariilor pe funcţii a contractelor cu normă întreagă şi cu 
timp parţial de muncă (regim PCO) şi pe perioadă determinată; 

 aplicarea legii privind majorarea salariului de bază cu prima pătrime rezultată din 
diferenţa salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna 
decembrie 2018, conform Legii nr. 153/2017, Anexa 1 - Familia ocupationala 
„Învăţământ”; 

 aplicarea legii la încetarea contractelor individuale de muncă; 
 constituirea comisiei de casare a obiectelor de inventar (Decizia nr. 37 

bis/14.01.2019); 
 alegerea reprezentanţilor salariaţilor şi a membrului supleant pentru Comisia 

reprezentantilor salariatilor din cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian 
Lungu” Brăila  (Decizia nr. 38/29.01.2019); 

 aplicarea legii privind acordarea altor drepturi salariale în bani, respectiv a 
indemnizaţiei de hrană pentru personalul contractual cu funcţia de bază declarată în 
cadrul instituţiei, din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” şi „Învăţământ” 
(Decizia nr. 39/29.01.2019); 

 stabilirea comisiilor de preselecţie, a secretariatului tehnic de specialitate şi jurizare a 
Concursului Naţional de Muzică Uşoară pentru Copii „Armoniile Dunării” 
(Deciziile nr. 41/14.03.2019 şi 43/8.04.2019); 

 aprobarea Nomenclatorului arhivistic (Decizia nr. 42/27.03.2019); 
 stabilirea comisiei de jurizare, a celei tehnice şi privind secretariatul tehnic a 

Concursului Naţional de Pian „Virtuozii” (Decizia nr. 48/13.05.2019);  
 stabilirea comisiei de jurizare a Concursului Naţional de Pictură „Vespasian Lungu” 

(Decizia nr. 49/22.05.2019); 
 stabilirea responsabilului cu managementul calitătii la nivelul instituţiei (Decizia 

nr. 77/24.06.2019); 

C. 
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 desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea funcţiilor sensibile şi 
desfăşurarea procesului de identificare a funcţiilor sensibile (Decizia 
nr. 78/09.07.2019); 

 aprobarea „Situaţiei detaliate pe funcţii cu asigurarea continuităţii activitătii în cadrul 
Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” (Decizia nr. 80/31.07.2019); 

 aplicarea legii în cazul trecerii la o gradaţie în muncă sau în învăţământ; 
 aplicarea legii în cazul micşorării sau majorării normei didactice pentru personalul 

didactic de predare; 
 aplicarea legii în cazul încetării CIMTP în regim PCO sau a angajării cu CIM PD 

pentru personalul didactic de specialitate; 
 constituirea comisilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice de predare 

temporar vacante (Decizia nr. 79/16.07.2019, 94/27.08.2019, 123/03.10.2019); 
 constituirea comisiilor de concurs/examen pentru ocuparea postului temporar 

vacant (pe perioada determinată) de Expert cu studii superioare, gradul 
profesional I (Decizia nr. 83/12.08.2019); 

 modificarea programului de lucru în vederea recuperării zilelor libere în anul 2019 
(30 aprilie, 16 august, 27 decembrie 2019); 

 stabilirea întocmirii Formularului „Ordin de deplasare” pentru deplasările efectuate 
în interes de serviciu de către personalul didactic al instituţiei pentru anul şcolar 
2019-2020 (Decizia nr. 95/11.09.2019); 

 aplicarea Normelor proprii privind ALOP precum şi organizarea execuţiei bugetare, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale la Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii „Vespasian Lungu” (Decizia nr. 96/11.09.2019); 

 constituirea comisiilor de examinare a eleviilor inscrişi la admitere în anul I (Decizia 
nr. 98/11.09.2019); 

 stabilirea instrucţiunilor proprii privind organizarea instruirii lucrătorilor în 
domeniul SSM (Decizia nr. 41/14.03.2019); 

 organizarea inventarierii anuale a patrimoniului pe anul 2019 (Decizia nr. 122 
bis/02.10.2019) 

 numirea Comisiei de monitorizare (Decizia nr. 125/15.10.2019); 
 numirea unui Auditor intern în domeniul managementului calităţii (Decizia nr. 

134/20.11.2019); 
 stabilirea salariatilor care beneficiază de vouchere de vacanţă în anul 2019 (P.V. al 

C.A. nr. 947/16.05.2019 şi Hotărârea C.A. nr. 9/16.05.2019). 

C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 
 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 230/20.12.2018 privind aprobarea 

programului-cadru al manifestărilor cultural-artistice care se vor desfăşura în judeţul 
Brăila pe anul 2019; 

 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr. 220/18.03.2019 privind 
constituirea Comisiei de evaluare anuală a managementului la Şcoala Populară de 
Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”, precum şi a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor; 

 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr. 217/13.03.2019 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a 
managementului dlui Gigi-Cristian Morozan – manager al Şcolii Populare de Arte şi 
Meserii „Vespasian Lungu”; 
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 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr. 247/09.04.2019 privind 
aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului la Şcoala Populară 
de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 39/10.04.2019 privind aprobarea bugetului 
propriu al judeţului Brăila pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2021; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 55/24.04.2019 privind aprobarea 
organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu”; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 12/28.02.2019 privind stabilirea salariilor 
de bază ale personalului contractual din familia ocupaţională „Administraţie” din 
cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 235/20.12.2018 privind aprobarea 
Acordului de parteneriat între Municipiul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, în 
vederea implementării Programului-cadru al manifestărilor cultural-artistice care se 
vor organiza în judeţul Brăila în anul 2019; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 96/28.06.2019 privind aprobarea taxelor 
şcolare, taxe pentru alte activităţi desfăşurate, precum şi unele facilităţi pentru anul 
şcolar 2019-2020, a Planurilor de invătământ pentru anul şcolar 2019-2020 şi a 
Manifestărilor cultural-artistice desfăşurate cu titlu gratuit, în scopul creşterii 
gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 98/28.06.2019 privind rectificarea bugetului 
propriu al judeţului Brăila şi a Programului de investiţii publice pe anul 2019; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 229/30.10.2019 privind rectificarea 
bugetului propriu  de venituri şi cheltuieli al judeţului Brăila pe anul 2019 şi 
estimările pe anii 2020-2022  şi a Programului de investiţii publice pe anul 2019; 

 Hotarârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 217/30.10.2019 privind aprobarea 
organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
ale Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila prin modificarea 
art. 23, lit e) din ROF. 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 259/11.12.2019 privind rectificarea 
bugetului propriu  de venituri şi cheltuieli al judeţului Brăila, pe anul 2019 şi 
estimările pe anii 2020-2022; 

 Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 269/19.12.2019 privind aprobarea 
modificării datelor de identificare ale imobilului situat în municipiul Brăila, 
str. Mărăşeşti nr. 1, aparţinând domeniului privat al judeţului Brăila, administrat de 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila. 

C.3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 
Conducerea Şcolii Populare de Arte “Vespasian Lungu” Brăila este asigurată de un 

manager, numit potrivit legii, prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Brăila, care are calitatea de 
ordonator terţiar de credite. 

În activitatea sa, managerul este asistat de un Consiliu administrativ, organ colectiv de 
conducere cu rol deliberativ, numit prin dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean Brăila. 
Consiliul administrativ are următoarea componenţă: 

- preşedinte  - Managerul şcolii 
- membri      - Contabilul şef 

   - Reprezentantul Consiliului Judeţean Brăila  
- secretar 
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  Consiliul Administrativ are următoarele atribuţii: 
- analizează şi avizează proiectul, respectiv execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli 

în raport cu priorităţile de moment şi cele de perspectivă ale instituţiei; 
-  analizează şi avizează Regulamentul de Ordine Interioară al instituţiei; 
-  analizează periodic activitatea compartimentelor; 
- stabileşte, conform legii, procedurile care se impun în legătură cu derularea 

activităţilor legate de achiziţiile şi investiţiile aprobate de către Consiliul Judeţean Brăila; 
- avizează statul de funcţii şi organigrama propuse de manager spre a fi înaintate spre 

aprobare Consiliului Judeţean Brăila;  
-  analizează şi dezbate orice alte probleme propuse de manager  pe ordinea de zi.  
Periodic, au loc şedinţe ale colectivelor de catedre (compartimente): canto-coregrafie-

teatru, arte plastice, instrumente şi secţii externe, iar ori de câte ori este nevoie pentru 
organizarea unor acţiuni, şedinţe cu toţi angajaţii. 

Conform O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, “conducerea aşezămintelor culturale, 
instituţii publice, este asigurată de manager”. Tot conform O.U.G. nr. 118/2006 managerul este 
angajat în urma unui concurs de proiecte de management şi în urma semnării unui contract de 
management, care conţine programele şi proiectele minimale pe care managerul se angajează să 
le realizeze. Aceste programe şi proiecte se negociază cu ordonatorul principal de credite, 
Consiliul Judeţean Brăila, conform art. 9 lit. c) din contractul de management. 

Începând cu anul 2009, prin O.U.G. nr. 189/2008, privind managementul 
instituţiilor, de spectacole sau concerte, muzeelor şi a colecţiilor publice, bibliotecilor şi al 
aşezămintelor culturale de drept public, s-a înfiinţat  Consiliului Administrativ  (art. 26 alin. 2 
lit. a). Astfel, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Brăila nr. 105 din 2012, s-a 
desemnat reprezentantul Consiliului Judeţean Brăila în cadrul acestuia. 

În anul 2019 s-au desfăşurat 13 şedinţe ale Consiliului Administrativ în care s-au 
analizat şi dezbătut toate problemele şi situaţiile aflate în sfera sa de competenţă. Hotărârile 
luate de Consiliul Administrativ au fost aduse la îndeplinire de către manager. 

Periodic au avut loc şedinţe ale colectivelor de catedre (compartimente): canto-
coregrafie-teatru, instrumente, arte plastice, secţii externe, cât şi şedinţe cu tot personalul 
(angajaţi şi colaboratori) - săptămânal la începutul anului şcolar, iar din decembrie o dată pe lună. 

C.4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, 
evaluare, promovare, motivare/sancţionare) 
Conform statului de personal aprobat, numărul total de posturi este de 36, din care: 

  a)  Personal /funcţii de conducere :           3 posturi din care: 
  - Manager        1 post 
  - Contabil şef        1 post 
  - Şef de birou        1 post  
            b)  Personal / funcţii de execuţie:         

b.1) Personal didactic şi didactic auxiliar  :   26 posturi din care: 
- Secretar          1 post 
- Profesori     25 posturi  

  b.2)  Personal administrativ          7 posturi din care:   
   - Consilier juridic      1 post 
   - Expert        2 posturi 
   - Referent specialitate     3 posturi 
   - Îngrijitor        1 post 
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În anul 2019 personalul Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila a participat 
la cursuri de perfecţionare şi de formare, în limita fondurilor disponibile şi a necesităţilor de 
instruire, în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de legalitate, după cum urmează: 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea cursului Numele şi prenumele 

1 Proiect cu finanţare europeană „Calitate şi performanţă în 
administraţia publică din judeţul Brăila” 

Chitaru Gheorghe 
Apostu Vasile 

2 Seminar „Auditor intern în domeniul calităţii”  Sava Nicu 
3 Colocviul naţional „Coregrafia dansului tradiţional astăzi” Ciurea Neculai 

Rusu Marian 
 

Pentru anul 2020 se are în vedere, de asemenea, perfecţionarea personalului de 
specialitate, cât şi cea a personalului financiar şi administrativ, în limita fondurilor disponibile 
şi a necesităţilor de instruire, în vederea desfăşurării activităţii instituţiei în condiţii optime. 

C.5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, 
îmbunătăţiri/refuncţionalizări ale spaţiilor  

Şcoala Populară de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila, are sediul central în 
Brăila pe strada Mărăşeşti nr.1. Sediul este atribuit spre administrarea şcolii prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Brăila nr. 27/28.03.2006, unde, prin eforturile reunite ale forurilor de 
conducere de la nivelul Consiliului Judeţean Brăila şi ale administraţiei şcolii s-au realizat o 
serie de investiţii şi amenajări care asigură desfăşurarea activităţii la standarde de calitate, 
într-un sediu modern, generos, dotat cu instrumente şi aparatură care satisfac exigenţele, 
răspunzând misiunii sale educaţionale şi cultural-artistice.  

Sediul central al şcolii este compus din: 
- teren în suprafaţă de: 1761,9 m.p. 
- suprafaţă construită: 390,99 m.p. din care:  a)  corp princ. P+E+M: 362,19 m.p. 
           b) C.T. parter: 28,80 m.p. 
- supraf. utilă: 941,15 m.p. 
- număr clase: 14  
- vestiare: 1 
- birouri: 5 
- bibliotecă: 1 
- arhivă: 1 
- magazie: 1 
Ca în fiecare an, pe perioada vacanţei de vară a elevilor, am efectuat activităţi de 

întreţinere a spaţiilor, însemnând igienizare şi unele operaţii de reparaţii (văruit, vopsit etc.). 
În anul 2019, ca urmare a adresei cu nr. 3254/23.02.2017 primită de la Consiliul 

Judeţean Brăila, Direcţia Strategii de Dezvoltare, în vederea iniţierii demersurilor pentru 
obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu referitoare la imobilul din strada Mărăşeşti 
nr. 1, aflat în proprietatea Consiliului Judeţean Brăila şi acordat în administrare Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu" Brăila prin Hotărârea C.J. nr. 27 din 
28.03.2006, în conformitate cu Hotărârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de 
construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incediu, 
au fost realizaţi următorii paşi în acest sens:  

- mai 2019 - am primit din partea Consiliului Judeţean Brăila o adresă prin care ni se 
transmite în copie încheierea şi extrasul de carte funciară actualizat pentru imobilul situat în 
Municipiul Brăila, str. Mărăşeşti nr. 1; am solicitat Consiliului Judeţean Brăila acordul pentru 
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efectuarea lucrării de natura cheltuielilor de capital: „Tema de proiectare, expertiza tehnică + 
D.A.L.I pentru obiectivul «Înlocuire invelitoare şi astereală, reparaţii şarpantă, construire 
trapă desfumare, amenajări interioare PSI Corp c1 şi Corp c3 şi execuţie instalaţie 
paratrăsnet» din Strada Mărăşeşti nr 1, Brăila”; 

- iunie 2019 - am primit din partea Consiliului Judeţean Brăila, Direcţia Tehnică şi 
Lucrări publice acordul privind efectuarea lucrărilor respective; am solicitat Consiliului 
Judeţean Brăila înlocuirea titlului existent cu titlul modificat propus „Tema de Proiectare, 
expertiză tehnică + D.A.L.I. pentru obiectivul «Înlocuire învelitoare şi astereală, reparaţii 
şarpantă, construire trapă desfumare, amenajări interioare PSI corp C1 şi corp C6, execuţie 
instalaţie paratrăsnet, precum şi toate celelalte măsuri necesar a fi adoptate în baza 
expertizelor solicitate şi impuse conform reglementărilor legale, la sediul Şcolii Populare de 
Arte şi Meserii Vespasian Lungu» din Strada Mărăşeşti nr. 1, Brăila”. 

- iulie 2019 - am primit din partea Consiliului Judeţean Brăila aprobarea investiţiei cu 
titlul modificat propus; am solicitat şi primit de la Consiliul Judeţean Brăila acordul pentru 
efectuarea lucrării de natura cheltuielilor de capital cu noul titlu; am publicat în SICAP un 
anunţ prin care am iniţiat procedura de achiziţie directă pentru investiţia propusă; nu a fost 
depusă nicio ofertă; 

- august şi septembrie 2019 am publicat în SICAP alte anunţuri similare; nu a fost 
depusă nicio ofertă; 

- octombrie 2019 - s-a concluzionat faptul că nu mai este posibilă reluarea achiziţiei 
în cursul anului 2019, nemaifiind timpul necesar pentru realizarea lucrării respective în acel 
an; au fost trimise cereri de ofertă către firme specializate, în vederea actualizării preţurilor 
pentru achiziţie, în baza cărora s-a putut include în bugetul pentru anul 2020 o valoare 
estimată a acestei achiziţii; 

- noiembrie şi decembrie 2019 am obţinut oferte tehnico-financiare - servicii de 
proiectare pentru obiectivul de investiţii din partea a două firme; aceste valori au fost luate în 
considerare, cu caracter orientativ, la realizarea proiectului de buget pentru anul 2020, la 
secţiunea „Dezvoltare”. 

 
*** 

 
La sediul şcolii, în Sala de festivităţi a şcolii (clasa de canto), care are o capacitate de 

aproximativ 70 de locuri, în clasele de coregrafie, dar şi în cadrul Galeriei “Simeza” de la 
parterul şcolii, am desfăşurat în anul 2019 o serie de activităţi, dintre care amintim: 

 Concursul Naţional de Pictură şi Grafică „Vespasian Lungu”, ediţia a XXIV-a;  
 Concursul Naţional de Pian „Virtuozii”, ediţia a XI-a; 
 Spectacolul „Dor de Eminescu”, recital de: poezie, ansamblu coral, pian, chitară, 

vioară – cu participarea CARP „Ana Aslan” Brăila; 
 Spectacolul muzical „Unire-n cuget şi-n simţiri”, cu ocazia aniversării a 160 de ani 

de la Unirea Principatelor Române; 
 Spectacolul  „Întâlnire cu dragostea”, dedicat  Zilei Îndrăgostiţilor; 
 Audiţii muzicale şi spectacole – toate clasele, cu prilejul unor sărbători: 1 şi 8 Martie,  

Paşte, încheierea anului şcolar, deschiderea noului an şcolar, Crăciun; 
 Spectacolul muzical „Primăvara, în glasuri de copii”; 
 Lansarea publicaţiei culturale anuale „Casa artelor” nr. 6; 
 Proiectul educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet” – genuri muzicale; 
 Recitalul cameral – „Duo clarinet şi pian”: Gheorghe Constantinescu – clarinet; 

Georgiana Diaconescu - pian 
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 Şcoala de vară – în cadrul zilelor porţilor deschise, ediţia a II-a; 
 Expoziţia de fotografie „Brăila - oraş istoric”, organizată cu prilejul Zilelor 

Europene ale Patrimoniului; 
 Spectacolul de deschidere festivă a anului şcolar 2019-2020 în cadrul Şcolii; 
 Seara de folk „Florin şi prietenii”, ediţia a III-a; 
 Spectacolul „România unită în sărbătoare”, dedicat aniversării Centenarului Marii 

Uniri; 
 Audiţii de iarnă la clasele de canto, expoziţii de pictură cu specific. 

C.6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea 
autorităţii sau ale altor organisme de control, în perioada raportată 

C.6.1. Curtea de Conturi a României 
În cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, ultima acţiune 

de audit financiar efectuată de către Curtea de Conturi a României s-a desfăşurat în perioada 
19.04.2017-05.07.2017, fiind auditate situaţiile financiare încheiate pe anul 2016. 

C.6.2. Auditul  
 În cadrul Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila, ultima misiune 
de audit public intern a fost efectuată de Compartimentul de Audit Public Intern al 
Consiliului Judeţean Brăila în perioada 08.07.2019-30.08.2019 (perioada auditată 2017-2018), 
în conformitate cu „Planul anual de audit public intern” stabilit de ordonatorul principal de 
credite, Consiliul Judeţean Brăila, ocazie cu care au fost emise unele recomandări cu privire la 
perfectarea modului de aplicare a normelor legale în anumite activităţi din cadrul instituţiei 
noastre. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul instituţiei noastre în perioada auditată gradul 
de asigurare este mediu, fiind date unele recomandări în domeniile:  

- Analiza modului de elaborare şi fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli 
(recomandare privind emiterea Deciziei nr 96/11.09.2019 împreună cu Anexa nr. 1 cuprinzând 
persoanele desemnate pentru efectuarea operaţiunilor privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 
cheltuielilor din fonduri publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale, 
atribuţiile acestor persoane şi limitele de competenţă; Anexa nr. 2 cuprinzând persoanele cu drept de 
semnătură la rubrica Compartiment de specialitate, pe formularele „Propunere de angajare a unei cheltuieli” 
şi „Ordonanţare de plată”; Anexa nr. 3 cuprinzând Normele proprii privind Angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, organizarea execuţiei bugetare, evidenţa şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale); 

- Decontarea deplasărilor efectuate de către personalul didactic al instituţiei în interesul 
serviciului în afara localităţii (recomandare privind completarea Ordinului de deplasare în concordanţă cu 
cele transmise); 

- Evaluarea modului de gestionare a resurselor umane şi a stabilirii şi acordării 
drepturilor salariale (recomandare privind aprobarea prin HCJ nr. 217/30.10.2019 a Regulamentului 
de organizare şi functionare, Organigrama - actualizate ale instituţiei); 

- Evaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial (recomandare 
privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare şi al 
responsabililor cu riscurile, înregistrat cu nr. 2576/6.11.2019); 

- Standardul 11 – Continuitatea activităţii (privind modificarea Situaţiei detaliate pe funcţii cu 
asigurarea continuităţii activităţii prin delegare în cadrul instituţiei noastre în concordanţă cu cele 
recomandate).  
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Recomandările au fost implementate conform calendarului cuprins în Raportul de audit 
nr. 17980/30.08.2019 şi comunicate Compartimentului Audit Public Intern prin adresa 
nr. 1966/11.09.2019 şi prin adresa nr. 2747/20.11.2019.  

O altă misiune de audit public intern a fost efectuată de Compartimentul de Audit 
Public Intern al Consiliului Judeţean Brăila în perioada 19.06.2019-10.07.2019, perioada 
auditării fiind anul 2019, cu tematica „Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei”, urmare 
căreia s-a emis recomandarea privind elaborarea şi aplicarea personalului din cadrul instituţiei 
noastre a unor chestionare pentru evaluarea gradului de cunoaştere a prevederilor Codului de 
etică/conduită care s-a implementat, calendarul de implementare fiind înaintat prin adresa 
nr. 1630/30.07.2019. 

De asemenea, în cadrul instituţiei noastre s-a efectual control din partea altui organism 
de control, respectiv Inspecţia Muncii - Inspectoratul Teritorial de muncă Brăila, cu 
obiectivul: verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime de securitate în 
muncă în cadrul instituţiei şi campanie naţională privid autorizarea funcţionării din punct de 
vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă, urmare căruia s-a încheiat procesul verbal de 
control nr. 21082/3.09.2019. Ca urmare, s-a obţinut Certificatul nr. 699/4.09.2019 privind 
atestarea faptului că instituţia îndeplineşte condiţiile de funcţionare din punct de vedere al 
sănătăţii şi securităţii în muncă. 

C.6.3. Certificarea privind managementul calităţii 
 În calitate de membru al grupului-ţintă al proiectului „Calitate şi performanţă în 
administraţia publică din Judeţul Brăila”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian 
Lungu” Brăila a beneficiat de servicii de consultanţă în implementarea SR EN ISO 
9001:2015, precum şi de servicii de certificare SR EN ISO 9001:2015. În urma finalizării 
celor două tipuri de servicii, Şcoala a obţinut documentaţia sistemului de management 
al calităţii elaborată în conformitate cu ISO 9001:2015 de S.C. ROM QUALITY 
CERT S.R.L. şi mărcile de certificare SRAC (ISO 9001:2015) şi IQNet. 

C.6.4. Dezvoltarea sistemului de control intern-managerial  
În cadrul instituţiei au fost luate măsurile necesare în vederea finalizării implementării 

sistemului de control managerial în conformitate cu Ordinul  nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind 
aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice  şi ţinând cont de particularităţile 
cadrului legal de organizare şi funcţionare.  

Astfel, prin Decizia nr. 125/15.10.2019, a fost stabilită o nouă componenţă a 
„Comisiei de monitorizare”, atribuţiile preşedintelui comisiei fiind preluate de managerul Şcolii, 
ulterior întocmindu-se un plan de măsuri pentru implementarea la nivelul instituţiei a acesteia 
şi s-au luat măsurile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor trasate prin planul de măsuri. 

Comisia menţionată are rolul de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică 
a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Şcolii 
Populare de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila. 

Astfel, periodic se analizează stadiul de implementare a sistemului de control intern 
managerial şi a capacităţii interne de a finaliza acest proces, ţinând cont de complexitatea 
procesului, se constată progresele înregistrate şi se iau masurile necesare pentru dezvoltarea 
sistemului de control intern managerial.  

A fost realizată evaluarea riscurilor specifice activităţii personalului de specialitate şi 
elaborarea registrului riscurilor, precum şi stabilirea obiectivelor generale şi specifice derivate 
din activităţile instituţiei, stabilirea responsabililor şi termenelor, pentru ambele 
compartimente, fiind desemnată persoana responsabilă cu Registrul riscurilor. Au fost 
inventariate funcţiile sensibile din cadrul instituţiei şi a fost actualizat registrul riscurilor. 
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La nivelul Şcolii, în anul 2019, s-a aprobat „Programul de dezvoltare a sistemului de 
control managerial”. De asemenea, în implementarea în bune condiţii a programului 
menţionat anterior, la nivelul instituţiei s-a ţinut cont de „Codul de Conduită/Etică”,   
aprobat în decembrie 2018. 

În anul 2019 s-a continuat procesul de elaborare şi actualizare a procedurilor de 
sistem/operaţionale şi realizarea şi actualizarea Manualul Procedurilor, conform necesităţilor 
în conformitate cu prevederile Ordinul  nr. 600/2018. 

În luna ianuarie 2020 s-au întocmit chestionare de autoevaluare pentru anul 2019 de 
către şefii celor două compartimente ale Şcolii (didactic şi administrativ) şi s-au înaintat către 
Consiliul Judeţean, prin adresa nr. 128/21.01.2020 „Situaţia centralizatoare privind stadiul 
implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la Școala Populară de 
Arte și Meserii «Vespasian Lungu» Brăila la data de 31.12.2019” şi „Raportul asupra 
sistemului de control intern managerial al Şcolii Populare de Arte şi Meserii «Vespasian 
Lungu» Brăila la data de 31 decembrie 2019”.  

Pe baza acestor documente se poate concluziona faptul că sistemul de control intern 
managerial al Şcolii Populare de Arte şi Meserii “Vespasian Lungu” Brăila este în 
conformitate cu standardele cuprinse în Ordinul  nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea 
Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.  
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EVOLUŢIA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE 
A INSTITUŢIEI  

D.1. Analiza datelor financiare din proiectul de management corelat cu bilanţul 
contabil al perioadei raportate 

 

- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii)  
                - mii lei -  

Denumire indicatori : VENITURI   An 2019 
TOTAL VENITURI – lei, din care: 2.169 

- SUBVENŢII-secţiunea funcţionare 1.912 

- SUBVENŢII-secţiunea dezvoltare 0 

- VENITURI PROPRII  257 
 

- bugetul de cheltuieli (cheltuieli de personal; cheltuieli privind bunuri şi servicii; 
cheltuieli de întreţinere şi funcţionare; cheltuieli pentru reparaţii curente; alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii) 

                  - mii lei -  
Denumire indicatori: CHELTUIELI An 2019 
TOTAL CHELTUIELI – lei, din care: 1.926 
- cheltuieli de personal (Titlul I.) 1.617 
- bunuri şi servicii (Titlul II.) 310 
- cheltuieli de capital (Titlul XII.) 0 
- Plaţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate 
în anul curent (Titlul XVII) 

-1 
 

 

a) În perioada anului 2019 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici din 
tabelul de mai jos:  

Nr. 
crt. 

Categorii 2019 
Prevăzut 
(mii lei) 

Realizat 
(mii lei) 

 TOTAL VENITURI, din care: 2.169 1.926 
1  - Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)    257   256 
2  - Subvenţii /alocaţii buget local-sectiunea funcţionare  1.912     1.670 
  - Subvenţii /alocaţii buget local-sectiunea dezvoltare       0      0 
 TOTAL CHELTUIELI, din care: 2.169 1.926 
3 Cheltuieli de întreţinere, din care 

– cheltuieli de capital: investiţii 
   404 
      0 

 310 
    0 

4 Cheltuieli de personal, din care: 
– cheltuieli cu colaboratorii 

1.765 
  403 

1.617 
  349 

5 Cheltuieli pe beneficiar*, din care : 
– din subvenţie 
– din venituri proprii/ şi alte surse atrase 
* 560 beneficiari-cursanţi / 31.12. 2019 

3,87 
3.41 
0,46 

3,44 
2.98 
0,46 

6 Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor 
instituţiilor % 

11,85 13,29 

7 Ponderea cheltuielilor de personal  
din totalul cheltuielilor % 

81,37 83,96 

8 Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie % 92,31 96,83 

D. 
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b) gradul de acoperire din surse atrase şi/sau venituri proprii a cheltuielilor 

instituţiei (%): 13,29 %        
c) veniturile proprii au fost realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei noastre 

şi anume din desfăşurarea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei 
permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, respectiv din taxe şcolare, 
taxe participare la concursuri organizate, în valoare totală de 256 mii lei. 

d) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor: 83,96% 
e) gradul de acoperire a salariilor din subvenţie: 96,83% 
f) cheltuieli efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de 

muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile):  10 mii lei 
g) cheltuieli pe beneficiar:     3,44 mii lei din care: 

-  din subvenţie:    2,98 mii lei 
-  din venituri proprii:   0,46 mii lei 

 
Date comparative de cheltuieli (estimări şi realizări) în perioada raportată 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea Costuri 
prevăzute 
pe proiect 

an 2019 

Costuri 
realizate pe 
proiect an 

2019 

Raportarea 
costurilor la limitele 

valorice ale proiectelor 
de investiţii 

(mii lei) mici medii mari 
1 Programul de educaţie 

permanentă „Învăţăm la Şcoala 
Populară de Arte” 

1.792 1.655   x 

2 Programul de promovare a 
talentelor „Prin Şcoala Populară 
de Arte” 

10 5  x  

3 Programul de prezentare a 
instituţiei „Despre Şcoala 
Populară de Arte” 

5 5 x   

4 Programul de activităţi cultural-
artistice „La Şcoala Populară de 
Arte” 

47 45  x  

5 Programul de schimburi de 
experienţă „Între Şcolile 
Populare de Arte” * 

5  5 x   

6 Programul expoziţional „ Arte” 3 1 x   
7 Programul de colaborări cu alţi 

operatori culturali din oraş, 
judeţ, ţară, internaţional „Şcoala 
Populară de Arte pe harta lumii” 

14  10  x  

8 Programul „Şi ei sunt la Şcoala 
Populară de Arte ” * 

1 
 

1 x   

9 Programul „Şi noi am fost la 
Şcoala Populară de Arte ” 

8 4 x   

10 Programul „Workshop la Şcoala 
Populară de Arte ” * 

18 8 
 

x   

 Total 1.903 1.739    
 

* În cadrul Programelor respective au fost cuprinse acţiuni culturale care nu au presupus costuri 
financiare, fiind desfăşurate cu personal propriu, elevi şi dotări existente (echipamente sonorizare, 
echipamente susţinere expoziţii etc).  
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D.2. Evoluţia valorii indicatorilor de performanţă în perioada raportată, 
conform criteriilor de performanţă ale instituţiei 

 

Nr. 
crt. 

Indicatori de performanţă*) Perioada 
evaluată 

2019 
1 Cheltuieli pe beneficiari (subvenţie + venituri - cheltuieli de 

capital)/nr. de beneficiari 
3,44 mii lei 

 
2 Fonduri nerambursabile atrase (lei)         0 
3 Număr de activităţi educaţionale (cursuri, spectacole, concursuri etc.) 60 
4 Număr de apariţii media 54 
5 Număr de beneficiari neplătitori            10 
6 Număr de beneficiari plătitori**) 550 
7 Număr de expoziţii 12 
8 Număr de proiecte / acţiuni culturale incluse în planul minimal      40 
9 Venituri proprii din activitatea de bază    249 
10 Venituri proprii din alte activităţi 7 

    *) Enumerarea indicatorilor de mai sus nu este limitativă. Autoritatea poate modifica/completa/ 
nuanţa indicatorii în funcţie de specificităţile instituţiei. 
    **) Nu se aplică în cazul bibliotecilor. 

  

Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 
Sursa principală a veniturilor proprii a Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” 

Brăila, reprezentând 13,29% din totalul veniturilor, o constituie taxele şcolare, la care se 
adaugă alte venituri, realizate într-o pondere mai mică, din taxe înscriere, eliberare diplome şi 
taxe înscriere/participare la concursuri organizate în cadrul şcolii, în conformitate cu 
proiectele culturale propuse şi realizate. Ponderea fiecărei taxe în totalul veniturilor proprii 
realizate, se poate observa în tabelul următor: 

   

TIP DE VENIT / AN 2019 
(mii lei) 

Pondere 
(%) 

Taxe şcolare 223    87,12 
Taxe înscriere an şcolar 20      7,81 
Taxe eliberare diplome 6      2,34 
Taxe înscriere/participare concursuri organizate 7      2,73 
TOTAL VENITURI PROPRII 256     100 
Sursa datelor : informaţii financiar  contabile 

 

În condiţiile menţinerii taxelor la un nivel apropiat anului precedent, în cea mai mare 
parte,  în contextul crizei economice şi a puterii economice destul de reduse la nivelul judeţului 
nostru,  gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii realizate în anul 2019 este de 
13,29 %, iar gradul de realizare a veniturilor proprii este de 99,61 % din veniturile prevăzute.  

 

Valoarea taxelor în anul şcolar 2019-2020 

Programul de educaţie permanentă  
„Învăţăm la Populară Şcoala de Arte” 

Taxa şcolară 
anuală 

Secţii  la sediu Valoare lei 
SECŢIA MUZICĂ  

Canto clasic 650 
Canto muzică uşoară 650 
Canto muzică populară 650 
Pian  650 
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Programul de educaţie permanentă  
„Învăţăm la Populară Şcoala de Arte” 

Taxa şcolară 
anuală 

Vioară, violă 650 
Acordeon 650 
Orgă electronică 650 
Chitară / improvizaţie jazz 650 
Teorie şi solfegii 0 
Instrumente de percuţie: baterie 650 
Istoria muzicii 0 
Ansamblu coral 350 
Canto muzică uşoară / populară (comune situate la peste 50 km - 
desfăşurate la sediul instituţiei) 

300 

SECŢIA COREGRAFIE  
Dans modern / contemporan  600 
Dans sportiv şi de societate 600 
Dans popular (sediu) 150 
Dans popular (judeţ) 0 
Mişcare scenică 100 

SECŢIA ARTE PLASTICE  
Pictură 600 
Grafică 600 
Artă decorativă / iconografie 600 
Grafică publicitară şi web design 600 

SECŢIA TEATRU  
Actorie 600 

SECŢIA ARTE CINE-FOTO  
Artă fotografică 600 
Arte cinematografică 600 
SECŢII EXTERNE oraşele Făurei şi Ianca  300 
SECŢII EXTERNE comunele judeţului Brăila  200 

 

Având în vedere situaţia economico-socială a României, ţinând cont de caracterul 
„popular” al şcolii, cât şi obiectivul de a creşte gradul de participare a cetăţenilor la viaţa 
culturală şi de a satisface nevoile culturale comunitare (art. 4 din OUG nr. 118/2006), în 
şedinţa Consiliului administrativ, prin Hotărarea nr. 5/08.04.2019 şi Procesul verbal 
nr. 640/08.04.2019, s-a aprobat în cadrul instituţiei nivelul taxelor pentru anul şcolar 
2019-2020 şi s-au făcut propuneri privind menţinerea acordării unor facilităţi, în 
conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat de Consiliului Judeţean 
Brăila. Cele hotărâte în cadrul Consiliului administrativ al şcolii au fost aprobate, ulterior, 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 96/28.06.2019.  

Cursurile care promovează păstrarea tradiţiilor şi a moştenirii culturale populare, 
organizate la secţiile externe în localităţile judeţului Brăila sunt gratuite (ex. dans popular), iar cele 
care se susţin la sediul Şcolii beneficiază de reduceri foarte mari (ex. dans popular – 150 lei/an). 

Alte facilităţi acordate sunt diverse reduceri: 16,67% pentru pregătirea simultană a 
unui cursant la două discipline sau a doi copii din aceeaşi familie; de până la 50% pentru 
cursanţii care au o situaţie materială redusă (demonstrată cu acte); gratuitate pentru cazuri 
excepţionale (cazuri medicale etc.), pentru copiii instituţionalizaţi, precum şi posibilitatea 
plăţii eşalonate în rate pe parcursul anului şcolar conform hotărarii Consiliului Administrativ. 
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Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor  
proprii în totalul veniturilor 

La finele  anului 2019, ponderea veniturilor proprii şi a veniturilor din alte surse în 
total credite aprobate de 2.169.000 lei, a fost de 11,85% (257.000 lei), iar veniturile din 
subvenţie au reprezentat 88,15%.  

Menţionăm că, în cursul anului financiar 2019, bugetul aprobat iniţial de 2.576.000 lei  
(din care venituri proprii 224.000 lei, subvenţii buget local Secţiunea Funcţionare 1.912.000 
lei, subvenţii buget local Secţiunea Dezvoltare 440.000 lei), acesta suportând, pe parcursul 
anului, următoarele modificări, realizate prin: 

 HCJ 229/30.10.2019 constând în majorarea bugetului la venituri proprii cu suma 
de 13 mii lei ca urmare a depăşirii încasărilor din taxele şcolare faţă de bugetul 
iniţial şi în disponibilizarea sumei de 440 mii lei la Titlul XIII – Active Nefinanciare 
– Cheltuieli de capital, ca urmare a imposibilităţii realizării lucrărilor prevăzute 
iniţial, din motive tehnice;  

 HCJ 259/11.12.2019 s-a majorat bugetul la Capitolul 33.10.50 - Venituri proprii cu 
suma de 20.000 lei, datorită depăşirii încasărilor faţă de bugetul estimat iniţial pe 
anul 2019, din taxele şcolare. 

Astfel, la finele anului 2019, bugetul aprobat total a fost de 2.169.000 lei, din care 
venituri proprii 256.000 lei, iar veniturile din subvenţie buget local la Secţiunea 
Funcţionare au fost de 1.912.000 lei.  

În cursul anului 2019 au fost primite donaţii în bunuri sau servicii în valoare 
totală de 10.584 lei, utilizate pentru buna desfăşurare a acţiunilor culturale prevăzute în 
programul minimal.  

Cu toate că efectele crizei economice au fost resimţite şi la nivelul instituţiei noastre, 
s-a reuşit totuşi, prin strategia de extindere a claselor externe în comunele judeţului, precum 
şi prin atragerea beneficiarilor datorită calităţii serviciilor educaţionale oferite, atât din punct 
de vedere al spaţiului şi condiţiilor de desfăşurare, materialelor didactice, precum şi a 
personalului de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul şcolii, ca numărul de 
beneficiari şi, implicit, a nivelul veniturilor proprii realizate să fie menţinute într-o pondere 
favorabilă. 

Pentru anul 2020 se estimează o stabilitate a numărului de beneficiari, estimându-se  
veniturile proprii la nivelul încasărilor realizate în anul 2019 de 255 mii lei, cu posibilitatea 
creşterii lor prin noi strategii. 

 
Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

În ultimii ani, tendinţa cheltuielilor de personal a fost de creştere, astfel majorându-se în 
medie cu 21,76% în 2019 faţă de 2018, urmare Legii cadru privind salarizarea personalului platit din 
fonduri publice nr. 153/2017, precum şi altor acte normative privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2019 sau altor măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi 
pentru stabilirea unor măsuri bugetare, completate şi actualizate la zi. 

În cursul anului 2019 creşterea numărului de beneficiari a determinat şi creşterea 
normelor didactice până la nivelul maxim al posturilor aprobate, aceasta influenţând pozitiv, 
într-o oarecare măsură, necesităţile financiare pentru plata drepturilor salariale aferente orelor 
didactice prestate, în limita statului de personal aprobat, faţă de cheltuielile efectuate în anul 
precedent.  
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Situaţia pentru anul 2019 se poate observa în tabelul următor:  
TIP CHELTUIALĂ An 2019 (mii lei) 

Total cheltuială realizată din care:  1.926 
Cheltuieli de personal                1.617 
Ponderea cheltuielilor de personal în total 
cheltuieli (%) 

    83,96 % 

Sursa datelor: bilanţul contabil 
 

Instituţia deţine o bază materială cu echipamente audio, de sonorizare etc. destul de 
performantă, necesară susţinerii evenimentelor culturale la un înalt nivel. În realizarea 
cheltuielilor s-au avut în vedere şi normele legale în vigoare privind unele măsuri de 
eficientizare a modului de efectuare a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de 
modificare şi completare a unor acte normative. 

 
Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie 

Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie a fost, în anul 2019, de 96,83%. 
În afara contractelor de muncă individuale, care sunt preponderente în instituţia 

noastră, a fost necesară întocmirea, în conformitate cu normele legale în vigoare, a unor 
contracte civile sau de drepturi de autor, cu specialiştii care au asigurat jurizarea concursurilor 
organizate, cu artişti care au susţinut recitaluri în cadrul programelor culturale aprobate. 
Astfel, ponderea în medie pe perioada anului 2019, a acestor tipuri de contracte în totalul 
cheltuielilor cu raporturile contractuale de muncă a fost de 1%. 

 
Cheltuiala pe beneficiar a fost după cum urmează: 

CHELTUIALĂ PE BENEFICIAR 2019 (mii lei) 
Total cheltuială pe beneficiar, din care: 3,44 
  Din subvenţie 2,98 
  Din venituri proprii 0,46 

 
Menţionăm că instituţia are asigurate condiţiile necesare desfăşurării activităţii, 

susţinerii tuturor evenimentelor culturale la standarde ridicate, acţionând permanent pentru 
mărirea bazei materiale cu echipamentele tehnice, materiale şi servicii  conform necesităţilor, 
având în vedere şi încadrarea în condiţiile legii, privind unele măsuri de reducere a 
cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor 
acte normative, precum şi alte reglementări legale în vigoare. 
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SINTEZA PROGRAMELOR ŞI A PLANULUI DE 
ACŢIUNE PENTRU ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR 
ASUMATE PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT 

 
E.1. Viziune 

Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila se preocupă permanent să devină 
o instituţie de referinţă în domeniul învăţământului artistic, fiind apreciată de către elevi, 
părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative. Şcoala asigură 
resursele umane şi materiale optime pentru furnizarea unor servicii de calitate în cadrul 
comunităţii 

 
E.2. Misiune 

Misiunea Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” este de a asigura accesul 
neîngrădit la educaţie şi cultură a cât mai multor cetăţeni ai judeţului Brăila, prin oferirea de 
cursuri de educaţie permanentă în domeniul cultural care să valorifice potenţialul creativ şi 
artistic şi care să ridice gradul de civilizaţie şi educaţie al oamenilor, de a păstra cultura 
tradiţională şi creaţia populară asigurând cetăţenilor judeţului posibilitatea de a învăţa la orice 
vârstă în cadrul unei forme de educaţie organizată în alte forme decât cele specifice 
sistemului naţional de învăţământ. 

Referitor la factorii de succes şi valorificarea socială, putem aminti de cei aproximativ 
15.000 de cursanţi care au absolvit Şcoala de-a lungul existenţei sale de peste 67 de ani, cât şi 
premiile importante obţinute de către cei mai talentaţi cursanţi la festivalurile şi concursurile 
judeţene, naţionale şi internaţionale. Toate acestea creează sentimente de comuniune şi 
colegialitate, sentimente utile coeziunii sociale în jurul unei instituţii, în speţă Şcoala Populară 
de Arte „Vespasian Lungu”, transpunând astfel în zona socială valorile culturale. 

Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” este văzută în prezent ca o „trambulină” 
spre cariere artistice, mulţi dintre marii interpreţi şi creatori de artă începându-şi cariera urmând 
cursurile şcolii populare de arte, instituţie de cultură de iniţiere, perfecţionarea şi excelenţa 
încununându-se în învăţământul superior artistic. Vechimea şcolii populare de arte îi aduce o 
notorietate în plus, deoarece puţini sunt oamenii care să nu fi auzit de acest gen de instituţii. 
 
E.3. Obiective (generale şi specifice) 

Conform actului de înfiinţare şi organizare a instituţiei, obiectivele generale ale 
instituţiei sunt următoarele: 

 educaţia permanentă în domeniul cultural şi formarea profesională continuă de 
interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; 

 oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 
culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 
cetăţenilor la viaţa culturală. 

Activitatea Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila urmăreşte, în mod 
specific, pentru atingerea obiectivelor propuse: 

a) educaţia permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie; 
b) stimularea creativităţii şi talentului cursanţilor de diferite vârste; 
c) păstrarea prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi a cerinţelor 

populaţiei deservite; 

E. 
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d) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor 
comunitare specifice, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la 
viaţa culturală; 

e) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare 
a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial prin activităţi cultural-artistice 
(spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, festivaluri, schimburi culturale etc.); 

f) dezvoltarea proiectelor bazate pe schimburi culturale la nivel judeţean, naţional şi 
internaţional. 

 
E.4. Strategia culturală pentru întreaga perioadă de management  

În următoarea perioadă, Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila va urmări 
creşterea calităţii educaţiei permanente şi, în măsura în care este posibil, îşi va diversifica 
oferta educaţională în conformitate cu liniile impuse de dezvoltarea domeniului la nivel 
european. 

Pe plan local, comunitatea trebuie să fie informată permanent de cursurile propuse în 
cadrul şcolii, şi de asemenea, de rezultatele obţinute. O mai bună promovare va duce în timp 
la creşterea numărului de cursanţi şi a notorietăţii acestei forme de educaţie. 

Principalul avantaj al Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila îl reprezintă 
diversitatea de categorii sociale către care se adresează şi, în acest sens, notorietatea crescută 
în rândul comunităţii care duce la creşterea gradului de şcolarizare, cu rezultate vizibile 
ulterior pe scena culturală brăileană. Şcoala vine, astfel, să completeze şi să întregească aria de 
opţiuni oferită comunităţii pe plan cultural. 

Un aspect important pentru instituţie este şi stabilirea, în continuare, de legături cu 
instituţii de profil de pe plan naţional şi din Europa, pentru lărgirea orizonturilor culturale, 
pentru promovarea valorilor şi tradiţiilor locale şi zonale în contextul integrării europene. De 
un astfel de demers ar putea beneficia întreaga comunitate, iar în timp Şcoala, în strânsă 
legătură cu celelalte instituţii de cultură prezente pe plan local, ar putea defini oraşul şi 
judeţul Brăila ca un pol de cultură important pe plan european şi internaţional, având în 
vedere manifestările culturale de amploare organizate în această urbe.  

Referitor la programele de educaţie permanentă propuse de Şcoala Populară de Arte 
„Vespasian Lungu” membrilor comunităţii, acestea trebuie îmbunătăţite pentru a  răspunde 
eficient la cerinţele potenţialilor cursanţi, în aşa fel încât cei care vin să studieze în cadrul 
instituţiei să poată folosi cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor în perspectiva dezvoltării 
personale. 

Un punct care merită încurajat ar fi editarea de cursuri/lucrări care să mijlocească 
accesul la informaţie artistică de calitate. Mai departe, mediul on-line ar putea prelua foarte 
uşor infrastructura necesară promovării materialelor şi a producţiilor artistice realizate în 
cadrul Şcolii. 

O altă abordare care poate să dea rezultate bune ar fi încercarea de comercializare a unora 
dintre producţiile sau serviciile realizate ca produs al eforturilor elevilor şi cadrelor didactice. 
Ponderea factorului comercial ar putea fi mărită, însă fără a afecta calitatea actului artistic. 

Nu în ultimul rând, o mai bună valorificare a spaţiilor şcolii şi a infrastructurii, 
cumulată cu o eficientizare a activităţii şi cu creşterea nivelului profesional, alături de celelalte 
aspecte enumerate mai sus, pot să facă din Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
Brăila o instituţie de renume pe plan local, naţional şi chiar internaţional. 

Festivalurile, concursurile, evenimentele organizate de Şcoala Populară de Arte 
„Vespasian Lungu” şi colaborările cu celelalte şcoli populare de arte, pot constitui un vector 
de promovare prin materialele de calitate prezentate publicului în timpul manifestărilor şi, de 
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asemenea, un punct de reper şi de comparaţie în relaţia cu celelalte instituţii de profil din ţară 
şi chiar din străinătate. 

 
E.5. Strategie şi plan de marketing 

Serviciile de educaţie cultural-artistică din cadrul Şcolii Populare de Arte „Vespasian 
Lungu” Brăila sunt oferite pentru a împlini anumite nevoi ale consumatorilor de cultură, 
constituind o categorie distinctă de servicii. 

Astfel, abordarea de marketing în domeniul culturii necesită cercetarea pieţei, studiul 
sistematic al nevoilor şi „aşteptărilor” consumatorului, anticiparea lor şi chiar crearea de 
nevoi la nivelul unor segmente de piaţă. 

În cazul instituţiei noastre, strategia de marketing presupune: 
- precizarea misiunii instituţiei; 
- analiza de piaţă; 
- stabilirea obiectivelor de marketing; 
- proiectarea planului de marketing şi implementarea acestuia; 
- stabilirea bugetului; 
- evaluarea rezultatelor. 
* Misiunea Şcolii  
În toată activitatea sa, instituţia urmăreşte să asigure accesul neîngrădit la educaţie şi 

cultură a cât mai multor cetăţeni ai judeţului Brăila, prin oferirea de cursuri de educaţie 
permanentă în domeniul artelor, să stimuleze creativitatea şi talentul cursanţilor de diferite 
vârste, să păstreze cultura tradiţională şi creaţia populară prin activităţi cultural-artistice 
(spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, festivaluri, schimburi culturale etc.), să dezvolte 
proiecte bazate pe schimburi culturale la nivel judeţean, naţional şi internaţional. 

* Analiza de piaţă 
Analiza pieţei căreia i se adresează serviciile Şcolii presupune evaluarea armonizarea 

lor cu cerinţele de consum ale actualilor şi potenţialilor beneficiari, investigarea gradului lor 
de satisfacţie, a motivaţiei şi comportamentelor culturale. Din acest punct de vedere, Şcoala 
se adresează tuturor categoriilor de public, neexistând limite de vârstă pentru acceptare şi 
accedere la examinare şi cursuri, criteriile utilizate fiind doar talentul şi aptitudinile necesare 
pentru a urma o secţie sau alta. 

Metode, tehnici, procedee de studiere a utilizatorilor: 
- observarea directă a comportamentului beneficiarilor; 
- chestionare de opinie (privind serviciile, conduita şi competenţa cadrelor didactice); 
- discuţii; 
- analiza gradului de implicare a utilizatorilor (direct sau indirect), în activitatea Şcolii; 
- experimentul (crearea unor noi activităţi, servicii şi produse). 
Instituţia este orientată atât spre domeniul cultural–artistic, cât şi educaţional, prin 

programe de educaţie permanentă şi activităţi cu adresabilitate spre tineri studioşi, în formare 
intelectuală şi artistică. Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila 
realizează, anual, o anchetă pe bază de chestionar pentru identificarea caracteristicilor socio-
demografice ale cursanţilor şi a opiniei acestora cu privire la oferta educaţională a Şcolii. 

În privinţa mediului extern, Şcoala este în permanentă competiţie cu alte instituţii 
culturale, însă prestigiul câştigat în timp şi oferta educaţională diversificată contribuie la o 
diferenţiere semnificativă faţă de concurenţi, în special faţă de cei din mediul privat. 

* Stabilirea obiectivelor de marketing 
La nivelul Şcolii, acestea cuprind următoarele:  
- determinarea caracteristicilor serviciilor (conţinut, mod de prezentare, calitate, 

disponibilitate, costuri); 
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- determinarea clientelei potenţiale, a diferitelor servicii şi produse bazate pe 
cunoaşterea categoriilor de utilizatori, a caracteristicilor, nevoilor, motivaţiilor şi 
comportamentului acestora; 

- dimensionarea serviciilor culturale în consens cu nevoile, aşteptările, exigenţele 
calitative ale consumatorilor, dar şi cu dezideratele politicii culturale; 

- determinarea posibilităţilor de dezvoltare a pieţei, mai ales prin aprofundare şi 
diferenţiere (servicii noi, care să atragă un numãr cât mai mare de beneficiari); 

- susţierea şi îmbunătăţirea propriei imagini prin promovare continuă. 
* Proiectarea planului de marketing şi implementarea acestuia 
După ce au fost stabilite obiectivele de marketing se defineşte un plan de marketing  a 

cărui implementare poate conduce la atingerea lor. Acesta este compus din planuri de acţiune 
individualizate pentru servicii, costurile acestora, promovare şi plasament, care vor asigura 
adoptarea unei strategii coordonate: 

- serviciile oferite de Şcoală se regăsesc în cursurile din cadrul secţiilor Muzică, Arte 
Plastice şi Vizuale, Coregrafie, Teatru, precum şi în organizarea şi participarea la diverse 
evenimente cultural-artistice; 

- costurile participării la cursuri sunt adaptate calităţii ofertei educaţionale, dar şi 
puterii de cumpărare a beneficiarilor actuali sau potenţiali, fiind oferite şi diverse reduceri 
pentru situaţii clar identificate. De asemenea, în cadrul concursurilor organizate de Şcoală 
elevii merituoşi sunt răsplătiţi cu premii în bani sau bunuri; 

- promovarea întregii activităţi a Şcolii se realizează permanent prin utilizarea unei 
palete foarte cuprinzătoare de metode şi suporturi de comunicare tradiţionale şi on-line. 
Materialele tipărite pentru promovarea ofertei educaţionale şi a diverselor evenimente 
derulate în instituţie, sunt însoţite de comunicarea permanentă cu presa şi de cea de relaţii cu 
publicul, mai cu seamă cel extern; 

- distribuţia sau plasamentul serviciilor se face în mod direct către beneficiarii de 
diverse vârste, cu caracter permanent pe parcursul anului şcolar; facilităţile pe care Şcoala le 
oferă beneficiarilor pentru a-i stimula să apeleze la serviciile sale au în vedere: amplasamentul 
instituţiei, spaţiul, programul de funcţionare, condiţiile de studiu (cromatica, iluminatul, 
zgomotul, microclimatul, mobilierul etc.), atitudinea personalului. 

* Stabilirea bugetului  
Veniturile Şcolii sunt formate din subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii, iar 

cheltuielile includ pe cele de personal, privind bunuri şi servicii, de întreţinere şi funcţionare 
etc. În vederea îndeplinirii strategiei de marketing este luată în considerare o parte 
considerabilă a veniturilor proprii, realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei şi 
anume din desfăşurarea programelor de învăţământ în domeniul educaţiei permanente, 
culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, respectiv din taxe şcolare. 

Pentru dimensionarea cheltuielilor sunt avute în vedere costurile de informare şi 
promovare, cele de logistică şi cele aferente personalului angajat în implementarea strategiei 
de marketing. 

* Evaluarea rezultatelor 
Aceasta presupune utilizarea unui sistem de monitorizare şi control a performanţelor 

în atingerea obiectivelor strategiei de marketing. În mod concret, pe măsură ce strategia este 
implementată, pot apare modificări ale condiţiilor de mediu intern şi, mai cu seamă, extern 
care determină întârzieri în ducerea la îndeplinire a planurilor de acţiune. De aceea, dacă se 
impune se vor adapta obiectivele, planul de marketing şi bugetul. 
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E.6. Programe propuse pentru întreaga perioadă de management 
Pentru următorii ani de activitate vor fi continuate şi consolidate programele 

desfăşurate în cadrul Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” descrise mai jos şi se vor 
iniţia, dacă va apare oportunitatea, noi programe care să răspundă concret aşteptărilor 
beneficiarilor direcţi, dar şi celor ale cetăţenilor municipiului şi judeţului Brăila. Aceste 
programe structurează întreaga activitate a Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu” Brăila, 
prin potenţarea şi valorificarea obiectivelor stabilite prin OUG nr. 118/2006. Un alt avantaj 
al acestor programe este acela că au aplicabilitate pe întreaga perioadă a anului şi pe parcursul 
punerii în aplicare a proiectului de management.  

 
E.6.1. Programul de educaţie permanentă „Învăţăm la Şcoala Populară de Arte”, constă în 

organizarea şi desfăşurarea de cursuri pe specialităţi în municipiul şi judeţ: 
- canto-muzică uşoară, populară, clasică, jazz, corală – trei ani; 
- pian - durata cinci ani; 

 - vioară, violoncel, violă - durata cinci ani; 
 - dans clasic, interpreţi (balet copii) – durata cinci ani; 
 - acordeon – durata trei ani; 
 - chitară - durata trei ani; 
 - orgă electronică - durata trei ani; 
 - instrumente de suflat - durata trei ani; 
 - pictură - durata trei ani; 

- grafică de şevalet – durata trei ani; 
  - iconografie / artă decorativă - durata trei ani; 
 - artă fotografică şi cinematografică - durata doi ani; 
 - grafică publicitară şi webdesign - durata trei ani; 
 - decoraţiuni interioare - durata trei ani; 
 - ansamblu instrumental – durata trei ani; 
 - instrumente de percuţie – durata doi ani; 
 - instructori joc popular – durata un an; 
 - ţesut-cusut – durata un an; 
 - joc popular – durata doi ani 
 - dans modern - durata doi ani; 
 - mişcare scenică – durata un an; 
 - actorie - durata doi ani. 
Acest program reprezintă în fapt activitatea curentă a instituţiei. Se va urmări în 

continuare dezvoltarea ofertei de cursuri, atât în oraşe, cât şi în sate, fără limită de vârstă. 
De asemenea, se va avea în vedere ca la anumite secţii şi discipline (cele cu predare colectivă, 
mai ales) să nu se limiteze numărul de locuri, tocmai pentru a răspunde obiectivului de 
„şcoală populară”. Taxele vor fi în continuare accesibile. 

Va fi permisă în continuare existenţa cursurilor de pregătire şi de perfecţionare 
(specializare)  de câte un an, înaintea şi după perioada propriu-zisă de curs. 

În vederea creşterii numărului de înscrieri, se va perfecţiona şi anul şcolar următor  
acţiunea de promovare a ofertei educaţionale iniţiată sub denumirea Zilele porţilor deschise  - 
şcoala altfel, acţiune care a atras numeroşi elevi din cadrul şcolilor gimnaziale din municipiu, o 
parte dintre aceştia devenind cursanţi ai Şcolii. 
 
 E.6.2. Programul de promovare a talentelor „Prin Şcoala Populară de Arte”- constă în 
organizarea şi susţinerea debutului elevilor talentaţi ai Şcolii. Conform OG nr. 2/2008 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale – se 
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adresează cursanţilor şi va urmări promovarea lor pentru participare la concursuri, festivaluri, 
expoziţii, activităţi culturale de marcă. 
 
 E.6.3. Programul de prezentare a instituţiei „Despre Şcoala Populară de Arte”- se adresează 
comunităţii, potenţialilor cursanţi, aparţinătorilor acestora, cadrelor didactice din şcoli şi 
constă în acţiuni de promovare a imaginii şi ofertei şcolii. 

Se va urmări crearea şi susţinerea, prin diverse mijloace, a unei campanii de 
promovare a serviciilor educaţionale pe care le oferă instituţia pentru a-i asigura o bună 
vizibilitate în comunitate. De asemenea, se vor avea în vedere parteneriate cu şcolile, cu alte 
instituţii similare din ţară pentru schimburi de elevi şi schimburi de experienţă la nivel de 
management şi cadre didactice. 
 
 E.6.4. Programul de activităţi cultural-artistice şi educaţionale „La Şcoala Populară de Arte” – 
reprezintă stagiunea artistică a Şcolii adresându-se publicului din municipiu şi judeţ prin 
spectacole, expoziţii, festivaluri, tabere de creaţie etc. Se urmăreşte atingerea de către elevi a 
nivelului cerut şi pregătirea în vederea apariţiei lor în spectacole prezentate cu diverse 
prilejuri sau în cadrul unor manifestări cu public. 

Se vor organiza spectacole şi concerte diverse în care vor fi implicaţi atât elevii şcolii, 
cât şi invitaţi de la alte şcoli din oraş, cu toate secţiile artistice. 

De asemenea, se vor desfăşura activităţile majore ale şcolii: Concursul Naţional de 
Pictură şi Grafică „Vespasian Lungu”, Concursul Naţional de muzică uşoară pentru copii 
„Armoniile Dunării”, Concursul Naţional de Pian „Virtuozii”, Tabăra de creaţie artistică etc. 
 

E.6.5. Programul de schimburi de experienţă „Între Şcolile Populare de Arte” – se adresează 
publicului din ţară şi cursanţilor altor şcoli de arte şi constă în promovarea de activităţi 
comune, activităţi care să se adreseze atât elevilor – spectacole, expoziţii, cât şi cadrelor de 
specialitate – discuţii, seminarii, colocvii, simpozioane. De asemenea, programul urmăreşte şi 
strângerea relaţiilor cu instituţii culturale similare din ţară. 

 
E.6.6. Programul expoziţional „Arte” reprezintă „stagiunea” expoziţională a Şcolii 

Populare de Arte, prin cele patru galerii: „Simeza”, „Galeriile de Artă”, Galeriile 
„Gh. Naum” şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati”. Se va urmări organizarea de expoziţii cu 
lucrările de artă realizate de către cursanţii secţiilor de arte plastice: pictură, grafică, 
iconografie, foto etc. De asemenea, vor fi realizate expoziţii în parteneriat cu alţi operatori 
culturali sau artişti plastici. 

 
E.6.7. Programul „Şcoala Populară de Arte pe harta lumii” - Programul vizează colaborări 

cu şcoli, primării, operatori culturali din ţară şi străinătate în vederea realizării unor activităţi 
şi proiecte. 

 
E.6.8. Programul „ Şi ei sunt la Şcoala Populară de Arte”, se adresează elevilor talentaţi din 

şcolile speciale ale Consiliului Judeţean Brăila şi constă în selectarea anuală a unui număr de 
copii, elevi care au dizabilităţi fizice, vizuale sau auditive pentru clasele de specialităţi ale 
şcolii.  

De asemenea, se urmăreşte, în colaborare cu conducerea acestor şcoli, constituirea de 
grupuri artistice în şcolile speciale cu elevii acestora. Un alt proiect se va adresa copiilor din 
comunele judeţului urmărind păstrarea tradiţiilor populare. Cursurile desfăşurate în aceste 
două proiecte vor fi gratuite. 

Un alt proiect va fi colaborarea cu instituţii de învăţământ din municipiu, pentru 
realizarea în comun de activităţi cultural-artistice. 
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E.6.9. Programul „Şi noi am fost la Şcoala Populară de Arte” – se adresează absolvenţilor 
şcolii, constituiţi în cluburi, grupuri artistice, formaţii etc. - constă în implicarea acestora în 
derularea activităţilor culturale ale instituţiei. 

Pornind de aici se intenţionează regândirea şi restructurarea, pe cât posibil, a 
formaţiilor artistice şi a ansamblurilor şcolii, din care pot face parte, în urma unei selecţii, atât 
elevi ai şcolii, cât şi absolvenţi sau alţi tineri doritori, dar talentaţi. Acest proiect răspunde 
obiectivului Şcolii Populare de Arte de a permite accesul la cultură a cât mai multor cetăţeni 
cu vocaţie culturală. 

 

E.6.10. Programul „Workshop la Şcoala Populară de Arte”- se adresează elevilor şi 
cursanţilor şi constă în invitarea unor interpreţi sau artişti consacraţi în toate domeniile artei, 
de preferinţă absolvenţi ai şcolilor de arte din ţară, care să le vorbească elevilor despre 
valorile artei şi să exemplifice prin realizările lor personale. Vor putea fi invitaţi şi profesori 
universitari de specialitate pentru a susţine sisteme master class, atât de necesare pe parcursul 
vieţii, atât profesorilor, cât şi elevilor. 

E.7. Proiecte din cadrul programelor  
 Programul de educaţie permanentă „Învăţăm la Şcoala Populară de Arte” constă în 

organizarea şi desfăşurarea de cursuri pe specialităţi, în municipiul Brăila şi judeţ şi se adresează 
cursanţilor. Este programul de bază al şcolii, program care se concretizează în organizarea şi 
desfăşurarea cursurilor aflate în oferta educaţională, atât în municipiul Brăila, cât şi în judeţ. 
Am desfăşurat la sediul central 16 cursuri cu o paletă diversă, răspunzând necesităţilor şi 
cererilor cursanţilor, cursuri susţinute de 26 cadre didactice. De asemenea, am organizat în 
judeţ 8 secţii externe în diverse localităţi, atât de natură tradiţională, cât şi de artă cultă. În ceea 
ce priveşte accesul cetăţenilor la cursuri în funcţie de vârstă, s-a renunţat din 2012 la stabilirea 
unor limite de vârstă, ajungând în acest an la un număr de 560 elevi (care participă la 597 de 
cursuri), datele fiind valabile la 31 decembrie 2019. A fost asigurat necesarul de cadre de 
specialitate pentru toate disciplinele, mizând în special pe tinerii absolvenţi ai instituţiilor 
superioare de învăţământ (Academii de Muzică, Universităţi de Arte şi Design). 

 Programul de promovare a talentelor „Prin Şcoala Populară de Arte” – constă în organizarea 
şi susţinerea debutului elevilor talentaţi ai şcolii, conform OG nr. 2/2008, privind 
îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale - se adresează 
cursanţilor şi a urmărit promovarea lor pentru participarea la concursuri, festivaluri, expoziţii, 
activităţi culturale de marcă. Am trimis zeci de cursanţi la un număr ridicat de concursuri şi 
festivaluri organizate în România, de unde s-au întors cu rezultate remarcabile. 

Programul de prezentare a instituţiei „Despre Şcoala Populară de Arte” – se adresează 
comunităţii, potenţialilor cursanţi, cadrelor de specialitate din şcoli – constă în acţiuni de 
promovare a imaginii şi ofertei şcolii de arte prin:  

o parteneriate cu şcolile, cu alte instituţii similare din ţară pentru schimburi de elevi 
şi schimburi de experienţă la nivel de management şi cadre didactice; 

o site actualizat permanent; 
o prezenţa pe reţelele de socializare; 
o acţiuni de promovare a ofertei educaţionale de tipul zilele porţilor deschise; 
o prezentarea ofertei educaţionale prin afişe, pliante, flyere, calendare; 
o crearea şi distribuirea de informări în presă; 
o realizarea publicaţiei anuale „Casa Artelor”; 
o realizarea de spectacole în municipiu şi judeţ 

Acest program a asigurat o bună vizibilitate a instituţiei în comunitate. 
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 Programul de activităţi cultural-artistice „La Şcoala Populară de Arte” - stagiunea artistică a 
şcolii – se adresează publicului din oraş şi judeţ – concursuri organizate, spectacole, concerte 
şi expoziţii – aproximativ 70 evenimente. Acest program urmăreşte atingerea de către elevi a 
nivelului cerut şi pregătirea lor în vederea apariţiei în spectacole prezentate cu diverse 
prilejuri sau în cadrul unor manifestări cu public. În cadrul acestui program s-au integrat şi 
activităţile sub genericul „Zilele porţilor deschise – şcoala altfel”, manifestare complexă care 
pune în valoare toate resursele şcolii şi se realizează cu contribuţia tuturor secţiilor şi a 
angajaţilor. 

 Programul de schimburi de experienţă „Între Şcolile Populare de Arte” – se adresează 
publicului din ţară şi cursanţilor altor şcoli populare de arte - constă în promovarea de 
activităţi comune, activităţi care să se adreseze atât elevilor (spectacole), cât şi profesorilor 
(discuţii, seminarii, colocvii, simpozioane). De asemenea, programul a urmărit şi strângerea 
relaţiilor cu instituţii culturale similare din ţară. 

 Programul expoziţional „ Arte”- am realizat permanent expoziţii de artă fotografică şi  
artă plastică  - 10 expoziţii. 

Programul de colaborări cu alţi operatori culturali din oraş, judeţ, ţară, internaţional „Şcoala 
Populară de Arte pe harta lumii” - se adresează publicului din oraş, judeţ, ţară, alte ţări – constă 
în colaborare culturală cu instituţii, organizaţii neguvernamentale pentru realizarea unor 
activităţi şi proiecte – au fost amintite la capitolele anterioare. 

 Programul „Şi ei sunt la Şcoala Populară de Arte” - selectarea anuală a unui număr de 
copii, elevi care au dizabilităţi fizice, vizuale sau auditive pentru clasele de specialităţi ale 
şcolii. 

Programul „Şi noi am fost la Şcoala Populară de Arte” – constituirea de grupuri artistice, 
formaţii: Corul Trison, Formaţia de muzică pop, rock şi jazz „Chroma Project”, Ansamblul 
folcloric vocal „Flori Dunărene”, Grupul vocal-instrumental „Trubadurii” şi invitarea 
absolvenţilor celebri pentru a susţine recitaluri de canto, pian, vioară etc., cu ocazia diverselor 
evenimente ale Şcolii. 

Programul „Workshop la Şcoala Populară de Arte” - invitarea unor interpreţi sau artişti 
consacraţi în toate domeniile artei, de preferinţă absolvenţi ai şcolilor de arte din ţară. 

E.8. Alte evenimente, activităţi specifice instituţiei, planificate pentru perioada 
de management 
Şcoala Populară de Arte şi Meserii „Vespasian Lungu” Brăila va organiza şi va susţine 

diverse evenimente şi activităţi care se încadrează între preocupările sale, contribuind la 
promovarea culturii de calitate, atât pe plan local, cât şi în ţară: : 

- audiţii semestriale pe clase, cu rol în educare şi formare; 
- spectacole sau manifestări cultural-artistice de sine stătătoare şi în colaborare cu alte 

instituţii sau fundaţii din ţară şi străinătate; 
- participarea elevilor şi absolvenţilor cu însoţitori la festivaluri, concursuri, expoziţii 

judeţene, naţionale sau internaţionale, având ca scop afirmarea elevilor şcolii; 
- expoziţii ale elevilor şi absolvenţilor şcolii de la clasele de pictură, grafică, foto; 
- manifestări culturale şi spectacole cu participarea unor invitaţi din ţară şi străinătate.
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PREVIZIONAREA EVOLUŢIEI ECONOMICO-
FINANCIARE A INSTITUŢIEI, CU O ESTIMARE  
A RESURSELOR FINANCIARE CE AR TREBUI ALOCATE 
DE CĂTRE AUTORITATE, PRECUM ŞI A VENITURILOR 
INSTITUŢIEI CE POT FI ATRASE DIN ALTE SURSE 

 

F.1. Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă de raportare 
Previzionarea evoluţiei cheltuielilor instituţiei 

 

INDICATOR 
ECONOMIC – 
CHELTUIELI 

Perioada proiectului de management 
2019 

realizat - 
mii lei 

2020 
previzionat - 

mii lei 

2021 
previzionat - 

mii lei 

2022 
previzionat - 

mii lei 

2023 
previzionat - 

mii lei 
CHELTUIELI  
DE PERSONAL 

1.617 2.130 2.237 2.348 2.461 

CHELTUIELI 
BUNURI ŞI 
SERVICII 

310          344 361          379 397 

CHELTUIELI 
DE CAPITAL 

0 162 0 0 0 

PLĂŢI 
RECUPERATE ÎN 
ANUL CURENT 

-1     

TOTAL 
CHELTUIELI 

1.926 2.636 2.598 2.728 2.859 

 
Previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către instituţie,  

cu menţionarea surselor vizate 
          

INDICATOR 
ECONOMIC – 

VENITURI 

Perioada proiectului de management 
2019 

realizat - mii 
lei 

2020 
previzionat - 

mii lei 

2021 
previzionat - 

mii lei 

2022 
previzionat - 

mii lei 

2023 
previzionat - 

mii lei 
SUBVENŢII 
din care:  

1.670 2.381 2.330 2.447 2.564 

Sectiunea 
dezvoltare 

0 162 0 0 0 

VENITURI 
PROPRII 

256 255    268 281          295 

TOTAL 
VENITURI 

1.926 2.636 2.598 2.728 2.859 

F.2. Numărul de beneficiari estimaţi pentru următoarea perioadă  
de management 

 Pentru perioada 2019-2022, Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila 
prevede o evoluţie a numărului de beneficiari, după cum se menţionează în tabelul următor: 
 

PREVIZIUNE Perioada proiectului de management 
2019 2020 2021 

BENEFICIARI 560 550 550 

F. 
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Numărul de cursanţi poate suferi modificări substanţiale din cauza schimbărilor 
dinamice venite din rândul membrilor comunităţii şi datorate evoluţiei pe termen scurt a 
contextului economico-social. 

F.3. Analiza programului minimal realizat 
Realizarea prevederilor incluse în programul minimal al instituţiei reprezintă un 

deziderat permanent al conducerii acesteia, managementul fiind preocupat să ofere 
beneficiarilor direcţi şi publicului larg cât mai multe motive de a accesa oferta Şcolii.  

Compararea cheltuielilor (estimări şi realizări) în perioada raportată, realizată în cadrul 
punctului D.1., relevă faptul că programele incluse în categoria celor minimale s-au încadrat 
în costurile previzionate, neexistând vreo depăşire a acestora din urmă. 

Raportarea costurilor la limitele valorice ale proiectelor de investiţii arată că, în marea 
majoritate a cazurilor, programele s-au încadrat în categoriile mici şi medii.  

Pentru buna desfăşurare a programului minimal se au în vedere, în continuare: 
 derularea concursurilor organizate de şcoală: Concursul naţional de muzică uşoară 

pentru copii “Armoniile Dunării”, ediţia a XI-a, Concursul Naţional de Pictură şi 
Grafică “Vespasian Lungu” ediţia a XXV-a, Concursul Naţional de Pian 
“Virtuozii”, ediţia a XII-a; 

 organizarea primei ediţii a Taberei de Creaţie Artistică; 
 realizarea unui nou număr al publicaţiei anuale „Casa Artelor”; 
 constituirea unui ansamblu folcloric alcătuit din elevi, profesori, absolvenţi şi 

colaboratori ai  Şcolii Populare de Arte „Vespasian Lungu”.  
 
 

* * * 
 
 

Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila este deja un punct central 
al culturii locale şi poate deveni un important pol cultural pe harta României, 
coagulând in jurul său valorile culturale autohtone din domeniile: muzică, coregrafie, 
arte plastice, arte vizuale, artă dramatică etc. 


