Scurt istoric
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj,
instituţie aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, are rolul de culegere, cercetare,
transmitere şi promovare a culturii tradiţionale din judeţul Cluj.
Este o instituție publică de cultură ce-și desfășoară activitatea, în principal, pe bază de
programe și proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanță cu strategiile culturale și
educativ-formative, stabilite de autoritatea în subordinea căreia se află. Cultura tradiţională este
o componentă fundamentală şi definitorie a identităţii naţionale a unui popor, ceea ce dă o
importanţă majoră instituţiei CJCPCT între instituţiile subordonate Consiliului Judeţean.
În ultimii ani, ca urmare a măsurilor şi legislaţiei adoptate de UNESCO, prin
declaraţia de la Paris (2003) pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (ca o
contramăsură la curentul de globalizare care duce rapid la dispariţia identităţii popoarelor lumii)
şi a alinierii legislaţiei româneşti la aceste imperative, rolul acestor Centre Judeţene a devenit
foarte important şi s-a reflectat imediat în noua denumire a lor de: Centre Judeţene pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Prin legea 292/2003 de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, apoi prin
ordonanţa de urgență nr. 118 din 27 dec. 2006 şi prin alte două legi (Legea nr. 143din 21 mai
2007 și OU nr. 65 din 27 iunie 2007), Guvernul României a încercat să nuanţeze şi să
definească şi mai bine rolul acestor instituţii, acela de „conservare, cercetare, protejare,
transmitere, promovare şi punere în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului
cultural imaterial”, adaptând structura acestor instituţii la imperativele secolului XXI:
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, naţional și universal.
După 1989 instituţia s-a dezvoltat permanent. Pentru a-şi îndeplini eficient misiunea,
derulează anual peste 100 de proiecte culturale, atât în cadrul programului minimal anual, dar și
în parteneriat cu alte instituții de cultură similare, inclusiv parteneriate externe, în scopul
conservării şi promovării culturii tradiţionale și a protejării patrimoniului cultural imaterial.

Obiective
Obiectivele pe care ni le propunem sunt:
-

ofensiva deschisă împotriva înstrăinării și distrugerii climatului autentic al creaţiei şi
ethosului românesc;
concentrarea cercetării şi intensificarea conservării valorilor identitare proprii poporului
român;
promovarea şi impunerea valorilor autentice ale culturii şi artei tradiţionale româneşti prin
recunoaşterea lor în contextul valorilor spirituale universale;

-

-

înțelegerea culturii şi artei contemporane, care îşi au izvorul în spiritualitatea poporului
român, ca modele combative de a promova şi impune respectul şi aprecierea universală a
străinilor faţă de valorile spirituale româneşti;
formularea aportului creativ românesc la patrimoniul cultural universal;
cercetarea comparativă şi schimbul de valori spirituale în cadrul patrimoniului cultural
universal.

Principii
Principiile după care îsi conduce activitatea C.J.C.P.C.T. Cluj sunt:
-

promovarea libertăţii spiritului creator;
autonomia actului cultural;
neangajarea politică;
primatul valorii;
accesul şi şanse egale la cultură;
încrederea în viitorul comun al lumii care nu ignoră diversitatea etnică şi individualitatea
generică a fiinţei umane.

Atribuţii
Atribuţiile C.J.C.P.C.T. sunt:
Conform Legii 143/2007 din 2007 și Legii 26/2008, dar și a Regulamentului de Organizare și
Funcționare aprobat de Consiliul Județean Cluj, CJCPCT Cluj are următoarele atribuții:
a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale
comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața comunitară
b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și
a patrimoniului cultural imaterial. În acest scop organizează și desfășoară activități de tipul :
- evenimente culturale cu caracter educativ și/sau divertisment
- festivaluri, concursuri,târguri, seminarii
- susținerea de expoziții temporare sau permanente, elaborarea de monografii, susținerea elaborării
de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific
- promovarea turismului cultural de interes local
- conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor
Structura
Pentru îndeplinirea eficientă a rolului Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, acela de „culegere, cercetare, conservare, transmitere
și promovare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial”, instituția este
structurată pe patru compartimente funcţionale:
- Biroul de cercetare, arhivare, culegere cultură și artă tradiţională
- Compartimentul de educaţie permanentă şi proiecte culturale
- Serviciul de promovare prin spectacol

- Biroul administrativ
Activitatea Centrului, în ultimii ani, s-a structurat pe 6 programe prioritare:
- programul de cercetare, culegere, conservare, protejare și arhivare a culturii tradiţionale din
județul Cluj
- programul de conservare și promovare prin spectacol
- programul de educație permanentă și perfecționare profesională și proiecte culturale
- programul de editare de carte (albume, studii, cercetări, culegeri de folclor, monografii ale
localităților județului)
- programul de revitalizare a culturii tradiţionale
- programul de colaborări naționale și internaționale
Fiecare compartiment este condus de un şef de birou sau serviciu. Atribuţiile specifice fiecărui
compartiment sunt cele prezentate mai jos:
1. Biroul de cercetare, culegere şi arhivare cultură şi artă tradiţională
Biroul de cercetare are următoarele sarcini:
- culegerea faptelor de cultură tradiţională pe categoriile principale: folclor muzical, folclor
literar, folclor coregrafic, arhitectura rurală şi meştesuguri, tradiţii, ritualuri, obiceiuri şi
credinţe, gastronomie şi etnoiatrie
- cercetarea faptelor de cultură tradițională
- arhivarea faptelor de cultură tradiţională
- redactarea de articole informative pentru revista „Tradiții” a CJCPCT Cluj
2. Compartimentul de educaţie permanentă, perfecționare profesională şi proiecte
culturale
Compartimentului de educaţie permanentă şi proiecte culturale îi revine sarcina importantă de a
atrage finanţări pentru proiectele Centrului şi de a dezvolta un amplu program de
transmitere a culturii tradiționale către tânara generaţie prin:
realizarea de cursuri de învăţare a meşteşugurilor, obiceiurilor, cântecelor şi
jocurilor populare din judeţ, în colaborare cu Asociaţia Şcolilor Păstrătoare de
Tradiţii
tabere de învăţare a meşteşugurilor în colaborare cu Asociaţia Meşterilor
Populari Clujeni
realizarea de cursuri de perfecţionare pentru consultanții Centrului, pentru
instructorii ansamblurilor folclorice de amatori, pentru interpreţii cântecului popular
Editarea şi difuzarea de pliante şi broşuri informative în domeniul culturii
tradiţionale.

3. Serviciul de promovare prin spectacol
Serviciul de promovare prin spectacol are sarcina de a contribui la cunoașterea, promovarea şi
transmiterea culturii tradiţionale prin :
- organizarea şi susţinerea de spectacole educative
- organizarea şi susţinerea de spectacole tematice, de cunoaștere şi promovare a obiceiurilor
locale, a subzonelor folclorice ale județului, evocării unor personalităţi de seamă ale culturii
tradiţionale (culegători de folclor, compozitori, interpreţi, rapsozi, instrumentişti, etc)
- valorificarea scenică a culegerilor de folclor realizate de compartimentul de cercetare
- cunoaşterea şi stăpânirea tehnicii de interpretare a cântecului popular la instrumentele
tradiţionale (fluier, caval, ocarină, cobză, frunză, solz de peşte, ţiteră, taragot, trompetă,
tobă, etc)
- întocmirea unui repertoriu propriu cu piese autentice
- colaborarea cu cei mai autentici rapsozi, instrumentişti şi interpreţi ai cîntecului
popular în spectacolele organizate.
- realizarea de înregistrări audio
- sprijinirea operatorilor culturali din judeţ la realizarea propriilor manifestări
culturale
4. Biroul administrativ
Biroul administrativ are rolul important de a realiza administrarea eficientă a resurselor
materiale şi umane ale instituţiei, de sprijinire a activităţii celorlalte compartimente în
îndeplinirea misiunii instituţiei noastre, prin:
- întocmire actelor contabile
- administrarea cărţilor de muncă
- selecţia ofertanţilor de servicii
- urmărirea cheltuielilor instituţiei
- inventarierea anuală a patrimoniului instituţiei
- arhivarea documentelor
- administrarea arhivei

CONTACT
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