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 Prezentul raport de activitate a fost elaborat în urma adresei  nr. 4.496 din 23.02.2021 a 

Consiliul Județean Bihor, pentru „Școala de Arte Francisc Hubic”, perioada evaluată fiind anul 

calendaristic 2020. 

 

 Raportul conține următoarele capitole principale: 

A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea şi în raport cu sistemul 

instituțional existent. 

B. Evoluția profesională a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia. 

C. Organizarea, funcționarea instituției și propuneri de restructurare și/sau de reorganizare pentru 

mai buna funcționare. 

D. Evoluția situației economico-financiare a instituției. 

E. Sinteza programelor și a planului de acțiune pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

proiectul de management. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu o 

estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor 

instituției ce pot fi atrase din alte surse. 

  

 A. Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea şi în 

raport cu sistemul instituțional existent. 

 Încă din anii 1925-1926, un grup de entuziaşti, iubitori ai muzicii, în frunte cu profesorul, 

compozitorul si dirijorul FRANCISC HUBIC, încearcă să înfiinţeze un Conservator de Muzică 

după modelul celor din Bucureşti, Cluj şi Timişoara. Acest Conservator a primit după cel de-al 

doilea război mondial, in anul 1945, titulatura de "Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică". 

Tot în anul 1945, din iniţiativa unor artiști plastici de renume din Oradea, în frunte cu prof. pictor  

Roman Mottl-senior, ia naştere "Şcoala de Arte Frumoase". 

• Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică se va unifica cu Şcola de Arte Frumoase la data de 

7 noiembrie 1954 sub denumirea de Şcoala Populară de Artă. 

• Până în anul 1947, la conducerea conservatorului a fost valorosul muzician Francisc Hubic, 

apoi până în 1952, va fi director, dirijorul Romulus Botto. 

 În momentul de față „Școala de Arte Francisc Hubic” este o instituție culturală 

recunoscută atât la nivel național cât și internațional, prin calitatea și înalta calificare a 
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profesorilor care îndrumă aproximativ 400 de elevi ai școlii. Rezultatele acestor profesori se 

oglindesc in premiile și rezultatele notabile pe care elevii școlii le „punctează” la concursuri, 

expoziții, vernisaje, spectacole, concerte, etc. 

 Un aspect deosebit, de remarcat, este acela al multiculturalității orașului Oradea, aspect 

foarte important în dezvoltarea culturală și spirituală a comunității noastre, și a direcției pe care o 

urmează țara noastră în contextul dezvoltării Uniunii Europene, cea a unității în diversitate.  

 1. Colaborarea cu instituţii, organizaţii, grupuri informale care se adresează 

aceleiaşi comunităţi  

 Dintre instituțiile culturale județene care se adresează comunității judeţului prin produse 

şi servicii culturale „Școala de Arte Francisc Hubic”are o îndelungată colaborare cu majoritatea 

instituțiilor de cultură:  

− Teatrul „Regina Maria” 

− Filarmonica de Stat 

− Centrul județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor 

− Casa de Cultură „Ioan Ciordaș” - Beiuș  

− Casa de Cultură a Sindicatelor din Oradea  

− Universitatea Creștină Partium 

− Universitatea Oradea   

 De asemenea, „Școala de Arte Francisc Hubic” a colaborat la realizarea unor acțiuni cu 

organizații nonguvernamentale culturale cum ar fi:  

− Ansamblul ,,Nuntasii Bihorului” - Oradea 

− Asociația “Kharisma” - Oradea 

− Asociația „Rotarct” - Oradea 

− Asociația „Kiwanis Art” - Oradea 
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 Alte colaborări foarte importante au avut loc cu ocazia evenimentelor la care școala a 

participat în calitate de invitat, evenimente cu caracter național. Instituțiile organizatoare și 

colaboratoare de pe cuprinsul țării au fost: 

− Centrul de Cultură Dragăn Muntean – Deva 

− Teatrul de Vară – Deva 

− Televiziunea Romana – București 

− Etno Tv 

− Favorit Tv 

− Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” - Sibiu 

− Școala de Arte „Tudor Jarda” - Cluj Napoca 

− Școala de Arte – Satu-Mare 

− Școala de Arte „Ion Irimescu” – Suceava 

Toate aceste colaborări au loc în condiții normale și se pot numi ”tradiționale”. În contextul 

pandemiei de Covid – 19, în decursul anului 2020, din păcate, toate evenimentele și colaborările 

artistice nu au putut fi organizate.  

  

 2. Analiza SWOT (analiza mediului intern şi extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi, ameninţări) 

Puncte forte: 

− alegerea unor cadre didactice foarte bine pregătite din punct de vedere profesional; 

− formarea unei echipe noi, cu medie tânără de vârstă; 

− îmbunătățirea bazei materiale a instituției, fapt care a contribuit la eficientizarea muncii; 

− o vizibilitate mai accentuată a Şcolii la nivel naţional; 

− am reușit îmbunătățirea bazei materiale a instituției, fapt care a contribuit la eficientizarea 

Muncii; 

− datorită programelor de studiu numărul cursanților este într-o continuă creștere. 
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Puncte slabe: 

− Lipsa spaţiilor suficiente pentru buna desfăşurare a activităţilor și cursurilor instituţiei. 

− Lipsa unor specializări, precum meșteșuguri populare, actorie, retorică, arta actorului, 

mass media, foto, video, audio, etc... 

− Contextul pandemiei de Covid – 19 împreună cu cursurile în regim de telemuncă 

reprezintă un adevărat pericol, fiind un factor care, în ultima perioadă de timp, duce la 

retragerea sau înghețarea studiilor la unele specializări. 

 

Oportunități: 

 

− O latură importantă este dezvoltarea școlii noastre pe plan orizontal, prin deschiderea 

unor secții și specializări noi în orașele importante din județ. Din păcate, până acum, s-a 

reușit deschiderea unei secții externe de canto popular la Beiuș, dar avem speranța că pe 

viitor vom putea deschide și alte secții în punctele importante din județ (Marghita, Aleșd, 

Salonta).  

− O altă direcție importantă o reprezintă deschiderea unei secții de canto popular maghiar 

în zonele în care populația este, majoritar, de etnie maghiară. Menționez că în acest 

moment în școală avem o singură profesoară de canto popular maghiar care deține doar o 

jumătate de normă în cadrul acestei specializări. 

− O altă oportunitate este deschiderea unei secții de arta actorului, care să fie predată de un 

actor cu notorietate în orașul nostru. 

− Am observat o deschidere mare înspre specializarea pian clasic și pian – muzică ușoară – 

jazz. Propun, în acest sens, deschiderea unor secții de acest fel în orașele Salonta, 

Marghita, Aleșd și Beiuș. 

− Pentru îmbunătățirea, din punct de vedere calitativ, a întregii activități culturale a 

județului, și în mod special a Școlii, trebuie dezvoltate parteneriate puternice și durabile, 

nu doar cu instituțiile culturale ci mai cu seamă prin extinderea parteneriatelor cu U.A.T. 

– urile din județ. Scopul acestor parteneriate este unul nobil: păstrarea indentității 

naționale, stimularea creativității, talentul de a cultiva valorile artei interpretative în toate 

genurile de muzică, talentele din domeniul artelor plastice, coregrafie, etc. 
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− Parteneriatele cu U.A.T. – urile din județ pot reprezenta un pas important în vederea 

accesului întregii comunități la educația culturală, la orice vârstă, pe termen mediu și 

lung, având ca scop creșterea numărului de cursanți și implicit a calității actului artistic.  

 

3. Evoluţia imaginii existente şi măsuri luate pentru îmbunătăţirea acesteia 

 

 Evoluţia imaginii existente: 

 

− promovarea cursurilor dar şi a celor mai buni profesori în mass – media locală; 

− cursuri modulare de: pictură, grafică, design, canto muzică populară românească, canto 

muzică populară maghiară, canto muzică ușoară, acordeon, instrumente de suflat, etc; 

− promovarea unor cursanţi de la clasele de canto muzică populară ale Şcolii de Arte în 

cadrul unor emisiuni la TVR 1, Etno TV, Favorit TV, Hora TV, dar și la diferite posturi de 

radio și tv din țară; 

− premii importante și participări la concursurile și evenimentele desfășurate la nivel 

național și internațional; 

− O oportunitate deosebit de importantă o reprezintă faptul că în anul 2020 școala de Arte 

Francisc Hubic ar fi împlinit 95 de ani de activitate. Cu această ocazie era potrivit să 

putem demara un festival de folclor care să se desfășoare la nivel național, iar în această 

direcție propun pe viitor demararea unui festival de interpretare a cântecului popular 

românesc care să se numească ”Florica Ungur”.  Impactul, la nivel național, a unui astfel 

de eveniment ar fi fost unul cu totul special, fiind singurul festival de acest gen, la nivel 

national, din Oradea. Tot din cauza condițiilor impuse de pandemia de Covid - 19, această 

sărbătoare nu s-a putut realiza. 

− De asemenea menționez că personal susțin, nu atât cantitatea evenimentelor, numărul 

spectacolelor, cât calitatea artistică a protagoniștilor invitați, elevi și absolvenți, acest 

lucru ajutând la punerea în scenă a fiecărui eveniment.  

− În cele ce urmează voi enumera doar câteva dintre rezultatele obținute de elevii și 

profesorii Școlii de Arte Francisc Hubic în anul 2020. Menționez că rezultatele,  din 

punct de vedere artistic, a elevilor școlii noastre, ar putea  să stea pe orice scenă națională 

sau chiar internațională.   
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CLASA DE CANTO MUZICĂ UȘOARĂ 

PROF. LĂCRIMIOARA DEAC 

 

6 martie 2020 Fashion Gate –Prezentare de moda, Amalia Judea, Lotus Center 

Solisti:  Andreea Puscas(anul I) 

Maia Rus(anul III) 

Larisa Fanea(anul I) 

Lilla Schneider(absolventa) 

Talida Patru(absolventa) 

 

7 martie Concursul International de Interpretare muzicala”Dumitru Sâpcu”Arad 

Trofeul concursului Briana Magdas(an pregatitor) 

 

7 mai   Proiect online ”Cine-i salveaza pe eroi”cover Smiley 

Solisti:  Csatari Esther (anul I) 

Ciora Bogdan(anul III) 

Andreea Puscas (anul I) 

Veronica Balogh(absolventa) 

Lilla Schneider(absolventa) 

Felix Lascu(absolvent) 

Lacrimioara Deac(profesor) 

 

6 august  Concert comemorativ „Give peace a chance” 

Solista: Lacrimioara Deac(profesor) 

 

19 august   Festivalul national „Voci de inger” Suceava 

Premiul I Briana Magdas(an pregatitor) 

Trofeul sectiunii duete: Briana Magdas(an pregatitor) 

 

1 octombrie   Festival International online „Star rain” Berlin 

Grand Prix – Briana Magdas (an pregatitor) 
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20 decembrie  Lansare online cover de iarna( colaj Rockin around/Jingle Bells) 

 

Solisti:  Ani Diana(anul II) 

Alb Alexandra(anul III) 

Asztalos Csongor(anul III) 

Bodog Suanna(Anul II) 

Buboiu Alexia (anul I) 

Csatari Esther (anul II) 

Covaciu Fivia(anul I) 

Dehelean Ioana(anul II) 

Draghici Anca (anul III) 

Fanea Larisa (anul II) 

Gheorghici Ramona (anul III) 

Hegedus Szabolcs(anul I) 

Magdas Briana(an pregatitor) 

Marian Teodora(anul II) 

Pantea Denisa(anul I) 

Puscas Andreea(anul I) 

Oprea Daria(anul I) 

Torj Ariana(Anul II) 

Vidican Andrada(anul I) 

24 decembrie Lansare compozitie proprie online „De craciun” 

 

Solisti:  Carla Florian(absolventa) 

Lilla Schneider(absolventa) 

Iulia Tohotan(absolventa) 

Veronica Balogh(absolventa) 

Lacrimioara Deac(profesor) 

27 decembrie Festival International online „Euro POP Contest” Lithuania 

Premiul I categoria 10 -13 ani Briana Magdas(an pregatitor) 
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CLASA DE CANTO POPULAR  

PROF. ANTONELA FERCHE  BUȚIU  

 

IANUARIE 

 - 15 ianuarie ,productie artistica in sala de curs, Romante pe versuri de Eminescu,canta 

individual,Romina Suciu-anul III, Paula Tent –anul III, Chis Alexia anul III, Ionut Naghi–anul 

III, Lezeu Florina ,anul II, Sabau Georgiana ,anul II, Costache Antonia anul II, Chise Andreea 

anul II. 

MARTIE 

-  8 Martie 2020 spectacol dedicat Zilei Femeii, ,,Primavara iubirii,, unde cursantii si 

grupul vocal ,,Lioara,, coordonat de  prof.Antonela Ferche Butiu pun in scena obiceiuri de 

primavara din Bihor si interpreteaza individual cantece populare reprezentative. Acest spectacol  

este organizat de Ansamblul ,,Nuntasii  Bihorului ,Consiliul Jud.Bihor prin Scoala de Arte 

Francisc Hubic si Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea. Acompaniaza orchestra Rapsodia 

Bihoreana dirijata de prof.Liviu Butiu. 

APRILIE 

-Aprilie 2020,clasa de canto popular coordonata de prof.Butiu Antonela, lanseaza 

proiectul muzical online ,,Dă Doamne pă lume bine,, cu ocazia Sarbatorilor pascale ,in semn 

de solidaritate cu neamul romanesc incercat de pandemie. In proiect sunt implicatii toti cursantii 

clasei alaturi de profesorii: Butiu Antonela,Sekaci Antonio(corepetitor si instrumentist) si 

director adj. Liviu Butiu(profesor si instrumentist)Suportul financiar al proiectului(negativ facut 

la studio,filmare si editare video)a fost asigurat din fondurile personale ale profesorilor. 

Proiectul a avut un impact extraordinar pe retelele de socializare ,fiind apreciat de 

comunitate si ziarele locale  fiind rasplatit cu mii de distribuiri ,zeci de mii de vizualizari, si 

comentarii pozitive in care oamenii isi exprimau recunostinta fata de gestul nostru de a fi 

impreuna sufleteste in momentele dificile prin care treceam atunci. 

IUNIE 

-Cursanta Chise Andreea ,anul II la clasa de canto popular din Oradea,prof.Butiu 

Antonela,participa si obtine  Premiul III la ,,Festivalul Copiilor,,sectiunea folclor,concurs 

online,organizat de Primaria Municipiului Timisoara si Casa de Cultura a Municipiului. 
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SEPTEMBRIE 

- Cursanta Chise Andreea ,anul II la clasa de canto popular din Oradea,prof.Butiu 

Antonela,participa si obtine  Premiul I  la sectiunea muzica vocala,in cadrul  Festivalului 

International ,,Hermannstadtfest,, editia a-8-a Sibiu,organizar de Consiliul Jud.Sibiu,Palatul 

Copiilor,  Arhiepiscopia Sibiului si Scoala de Arte din Sibiu. 

 

NOIEMBRIE 

 -noiembrie 2020 cursantul NAGHI IONUT anul III la clasa de canto popular, prof.Butiu 

Antonela participa si obtine premiul al III-lea, la Festivalul Concurs ,,Brasov-Art -

Talent,organizat de Scoala Populara de Arta si Meserii, Tiberiu Brediceanu, Brasov,in parteneriat 

cu Consiliul Jud Brasov, 

  

DECEMBRIE 

  - Cursantii :- Jula Anabela,anul III 

         - Naghi Ionut,anul III  

        -Buboiu Iulia anul I la clasa de canto popular din Oradea prof.Butiu 

Antonela,participa si obtin Trofeul-Patriot de Romania,2020 in cadrul Concursului de muzica 

patriotica-Patriot de Romania. 

  -Cursanta Sabau Georgiana,anul II la clasa de canto popular din 

Oradea,prof.Butiu Antonela,participa si obtine premiul I ,la Festivalul concurs online Sania 

lui –Mos Craciun-Fii star in tara ta,2020. 

  - Cursantii:  

1.Lezeu Florina,anul II  

2.Suciu Romina anul III 

  3.Naghi Ionut,anul III  

4.Szentmiklosi Vasile,anul II 

5.Chis Alexia Georgiana anul III 

6.Pintiuta Paula anul I 

7.Tokoly Valentinanul I 

8.Chise Andreea anul II 
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la clasa de canto popular din Oradea,prof.Butiu Antonela,participa si obtin fiecare Premiul I-

Golden la sectiunea ,muzica vocala-Colinde, in cadrul Concursului Online International de 

interpretare ,,MUZICA NE POATE UNI,,organizat de Primaria orasului Pecica,Casa de Cultura 

Doru Ioan Petescu,si Palatul Copiilor Pecica. 

  -Cursanta Buboiu Iulia,anul I la clasa de canto popular din Oradea,prof.Butiu 

Antonela,participa si obtine  Premiul I-Golden la sectiunea ,muzica vocala-Cantece 

patriotice, in cadrul Concursului Online International de interpretare ,,MUZICA NE POATE 

UNI,,organizat de Primaria orasului Pecica,Casa de Cultura Doru Ioan Petescu,si Palatul Copiilor 

Pecica. 

  -Cursantul David Alexandru, an pregatitor la clasa de canto popular din 

Oradea,prof.Butiu Antonela,participa si obtine  Premiul II-Silver la sectiunea ,muzica vocala-

Colinde, in cadrul Concursului Online International de interpretare ,,MUZICA NE POATE UNI,, 

organizat de Primaria orasului Pecica, Casa de Cultura Doru Ioan Petescu,si Palatul Copiilor 

Pecica. 

  -Decembrie 2020, clasa de canto popular, coordonata de prof.Butiu Antonela, 

lanseaza cu ocazia Sarbatorilor de Craciun proiectul online,,Primiti corindatorii,,in care sunt 

implicatii toti cursantii clasei alaturi de profesorii: Butiu Antonela, Sekaci Antonio(corepetitor si 

instrumentist) si director adj.Liviu Butiu (profesor si instrumentist).  

Proiectul  deasemenea si acesta a avut un impact extraordinar pe retelele de socializare 

,fiind apreciat de comunitate si rasplatit cu mii de distribuiri, zeci de mii de vizualizari, si 

comentarii pozitive in care oamenii isi exprimau recunostinta fata de gestul nostru de a fi 

impreuna sufleteste in momentele dificile cand distantarea fizica si sociala nu ne-a permis sa  

colindam fizic pe la casele celor dragi. 
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CLASA DE PIAN  

PROF. VARADY HENRIETTA 

 

International Online Music Competition „The Sound of Music” - ediția a VII-a, 23-24 mai 

2020, ediție online 

Mențiune: 

Szekely Anna (anul II) 

Premiul II:  

Sferle Rania Rebeca (anul II) 

Marele Premiu:  

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

Trofeul Secțiunii:  

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

 

Festivalul Primăverii Timiș „Muzica Pasiunea Mea” - ediția I, 15-16 iunie 2020, ediție 

online 

Premiul de Excelență:  

Baba Paul (anul I) 

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul II) 

Cosma Robert (anul I) 

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

Juhasz Reka Mirjam (anul II) 

Nicula Victor Viorel (anul II) 

Rittinger Nora (anul II) 

Sferle Rania Rebeca (anul II) 

Szekely Anna (anul II) 

Ursu Teodora (anul I) 

 

 

 

https://www.facebook.com/henny27henny
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Festival - Concurs EuroRegional de Muzică și Teatru „Lugoj Melos Fest” - ediția a II-a, 

29-30 iunie 2020, ediție online 

Premiul II: 

Faur-Balint Alexandru (anul I) 

Sferle Rania Rebeca (anul II) 

Premiul I: 

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul II) 

Cosma Robert (anul I) 

Juhasz Reka Mirjam (anul II) 

Rittinger Nora (anul II) 

Szekely Anna (anul II) 

Ursu Teodora (anul I) 

Premiul de Excelență: 

Szekely Anna (anul II) 

Ursu Teodora (anul I) 

Etapa Finală (10 iulie 2020) 

Trofeu Creație: 

Baba Paul (anul I) 

Marele Premiu: 

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

Festivalul Național de Interpretare „Superstar” - ediția I, 17 iulie 2020, ediție online 

Categoria 8-10 ani 

Premiul II:  

Nicula Victor Viorel (anul II) 

Premiul I:  

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul II) 

Premiul I:  

Cosma Robert (anul I) 

Categoria 11-12 ani 

Premiul II:  

Rittinger Nora (anul II) 
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Premiul I:  

Juhasz Reka Mirjam (anul II) 

Categoria 13-15 ani 

Premiul I:  

Ursu Teodora (anul I) 

Trofeul Categoriei:  

Ursu Teodora (anul I) 

Categoria 16-18 ani 

Premiul I:  

Baba Paul (anul I) 

Trofeul Categoriei:  

Baba Paul (anul I) 

Categoria 18+ ani 

Premiul I:  

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

Trofeul Secțiunii Instrumente - Pian:  

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

International Online Music Competition „Live Muse Art Summer Fest 2020” - ediția I, 25-

26 iulie 2020, ediție online 

Premiul II: 

Cosma Robert (anul I) 

Nicula Victor Viorel (anul II) 

Rittinger Nora (anul II) 

Ursu Teodora (anul II) 

Locul I: 

Juhasz Reka Mirjam (anul II) 

Premiul de Excelență: 

Baba Paul (anul I) 

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul II) 

Dihel Alexandru Robert (anul I) 
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Festival Național „Talent Show” - ediția I, 13 august 2020, ediție online 

 

Premiul „Supertalent”: 

Rittinger Nora (anul II) 

Trofeul „Supertalent”: 

Baba Paul (anul I) 

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul II) 

Dihel Alexandru Robert (anul I) 

Ursu Teodora (anul II) 

 

International Competition „Fest Art Tm” - ediția a III-a, 26 octombrie 2020, ediție online 

Categoria 10 ani 

Premiul I: Cosma Robert (anul II) 

Categoria 16 ani 

Premiul I: Baba Paul (anul II) 

Festival de Interpretare „Am un vis să fiu artist” - ediția a III-a, 8 noiembrie 2020, ediție 

online 

Premiul I Absolut: Cosma Robert (anul II) 

Trofeu: Baba Paul (anul II) 

 

Festivalul Internațional „Live Muse Art Christmas Fest” - 17-18 decembrie 2020, ediție 

online 

Premiul I:  Debelka Erik Leonidas (anul I) 

Ionescu Filip (anul I) 

Popa Amalia (anul I) 

Sabău Ana (anul I) 

Premiul de Excelență: Blaga Octavian Andrei (anul I) 

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul III) 

Faur-Balint Alexandru (anul II) 

Juhasz Reka Mirjam (anul III) 

Marele Premiu: Baba Paul (anul II) 
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Festivalul de Interpretare „Cântecele Iernii” - ediția I, 30 decembrie 2020, ediție online 

 

Premiul I:  Debelka Erik Leonidas (anul I) 

Premiul I Absolut:  

Buțiu Ilinca Sofia Maria (anul III) 

Ionescu Filip (anul I) 

Popa Amalia (anul I) 

Sabău Ana (anul I) 

Trofeu:  Cosma Robert (anul II) 

Juhasz Reka Mirjam (anul III) 

Szekely Anna (anul III) 

Sferle Rania Rebeca (anul III) 

Trofeu de Excelență:  Baba Paul (anul II) 

Blaga Octavian Andrei (anul I) 

 

 

Măsuri luate pentru îmbunătăţirea imaginii: 

− participarea la emisiuni radio şi TV cu specific cultural şi educativ; 

− organizarea de conferinţe de presă 

− editarea unor afişe şi flyre prin care să promovăm activitatea instituţiei, atât în 

instituţii de învăţământ, biblioteci, primării, centre culturale, evenimente cu specific 

cultural şi educaţional precum şi către agenţii economici şi ONG-uri; 

− mediatizarea cursurilor şi a proiectelor derulate de şcoală pe site-ul şi pe pagina de 

facebook ale instituţiei. 

 

 4. Măsuri luate pentru cunoaşterea categoriilor de beneficiari 

 

− Realizarea unor chestionare, distribuite cursanților și aparținătorilor acestora, prin 

care s-a avut în vedere cerințele potenţialilor beneficiari vis-a-vis de activitatea Şcolii 

de Arte „Francisc Hubic”, atât din punct de vedere didactic cât și artistic. 
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 5. Grupurile-ţintă ale activităţilor instituţiei 

  

− pe termen scurt: beneficiarii ţintă ai programelor oferite de Şcoală sunt copii cu vârste 

cuprinse între 6 - 18 ani 

− pe termen lung: beneficiarii ţintă ai programelor oferite de Şcoală sunt persoane cu 

vârste cuprinse între 12 - 60 ani 

 

 6. Profilul beneficiarului actual 

− cursanţii cu vârste cuprinse între 7- 60 ani; 

− publicul spectator care participă la spectacolele oferite de cursanţii școlii; 

− vizitatorii expoziţiilor de pictură, design, grafică, etc; 

− publicul spectator antrenat să participe la atelierele inter-active de artă cu ocazia 

Zilelor Porților Deschise din cadrul școlii; 

− publicul spectator participant la toate evenimentele organizate de instituție;  

 

  

 

B. Evoluţia profesională a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea acesteia 

 

 1. Adecvarea activităţii profesionale a instituţiei la politicile culturale la nivel 

naţional şi la strategia culturală a autorităţii 

 În cadrul programului de educaţie permanentă, la sediul instituției cât și la clasa externă 

din Beiuș, se desfăşoară următoarele cursuri: 

  

 CANTO 

●Canto clasic  

●Canto popular maghiar  

●Canto popular românesc  

●Canto muzică ușoară 
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 INSTRUMENTE 

●Acordeon  

●Chitară  

●Instrumente de suflat din alamă  

●Instrumente de suflat populare  

●Pian clasic  

●Pian muzică ușoară (Improvizație jazz) 

●Percuție 

●Vioară  

 ARTE PLASTICE 

●Pictură  

●Grafică 

●Artă Decorativă  

●Sculptură  

●Pictură pentru copii  

●Design vestimentar  

 CANTO SECȚIA EXTERNĂ 

●Canto popular românesc – Beiuș  

 COREGRAFIE 

●Balet  

●Dans modern  

●Dans contemporan  

●Dans popular maghiar  

●Dans popular românesc  
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2. Orientarea activităţii profesionale către beneficiari 

 Beneficiarii direcți privind activitatea de profil a Școlii de Arte sunt cursanţi cu vârste 

cuprinse între 7- 60 ani, precum și publicul spectator participant la toate evenimentele organizate 

de instituție. În același timp, o altă paletă de beneficiari, pot fi comunitățile rurale care ar avea 

acces direct la tot ceea ce ține de dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale și la promovarea 

acestora spre dezvoltarea, inclusiv, a turismului cultural. Toate acestea sunt importante pentru 

creşterea accesului şi a participării la cultură atât în mediul rural cât și cel urban.  

 

 3. Analiza principalelor direcţii de acţiune întreprinse 

 

− În urma unor sondaje de opinie efectuate şi a unor flyere tipărite şi distribuite în 

diferite medii sociale şi domenii de activitate, dar şi în rândul cursanţilor, am ajuns la 

concluzia că este foarte necesară înfiinţarea unor noi cursuri cum ar fi: actorie, 

oratorie – retorică, meșteșuguri populare, mass media, audio, video. 

− Deschiderea de secții externe și specializări noi în orașele importante din județ. Din 

păcate, până acum, s-a reușit deschiderea unei secții externe de canto popular la 

Beiuș, dar avem speranța că pe viitor vom putea deschide și alte secții în punctele 

importante din județ (Marghita, Aleșd, Salonta).  

− Dorim să realizăm parteneriate noi cu instituții similare, pentru dezvoltarea 

programelor de studiu, sporind numărul activităților întreprinse (spectacole, expoziții, 

vernisaje, participări la concursuri, festivaluri, tabere de creație, etc.)  

− O altă direcţie de acţiune este identificarea, promovarea şi implicarea în diverse 

acţiuni (târguri tradiţionale, demonstraţii, tabere de iniţiere) a meşterilor populari şi a 

meşteşugarilor, punând accent pe meşteşugurile aflate pe cale de dispariţie.  
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 C. Organizarea, funcţionarea instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de 

reorganizare, pentru mai buna funcţionare, după caz 

 

1. Măsuri de organizare internă 

- În urma Hotătârii Consiliului Județean Bihor nr. 243 din 29.12.2020, privind 

aprobarea Oraganigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și 

funcționare a Școlii de Arte ”Francisc Hubic” Oradea și a Hotătârii Consiliului 

Județean Bihor nr. 242 din 29.12.2020, privind reorganizarea Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor prin fuziune prin 

absorbție de către Școala de Arte ”Francisc Hubic” Oradea, Școala și-a schimbat 

denumirea  în ”Centrul de Cultură al Județului Bihor” cu următoarele departamente 

separate:  

- Secția Școala de Arte ”Francisc Hubic”; 

- Departamentul Cercetarea, Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale. 

 

Efectul hotărârilor privind reorganizarea instituției s-au aplicat începând cu data de 01 

Februarie 2021. 

 

Noua structură a instituției, în urma reorganizării are următoarea organigramă: 
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Manager                    1 

Școala de Arte “Francisc 

Hubic”- 

personal didactic              22 

 

Contabil șef                        

1 

 

 
Compartiment CCPCT 

Consultanti artistici 

 

5 

 

Compartiment contabilitate,  resurse umane, 

juridic – achiz.publ, administrativ         4 
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Șef secție                         1 

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE 

Total personal: 34  din care:                  pers de conducere :  3 

                                                               pers de execuție : 31 

 

https://www.culturabihor.ro/
https://www.culturabihor.ro/
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 2.  Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

− Avem în vedere revizuirea și implementarea unui nou Regulament de Ordine 

Interioară care să satisfacă noua direcție a instituției; 

− Revizuirea și completarea fișelor posturilor ale angajaților; 

− Revizuirea procedurilor de control intern/managerial; 

 

 3. Sinteza activităţii organismelor colegiale de conducere 

  Consiliul de administrație s-a întrunit trimestrial pentru definitivarea acțiunilor ce urmau 

a fi desfășurate în cadrul Școlii de Arte.  

 Situația economică, statul de funcții și organigrama au fost alte probleme dezbătute în 

ședințele Consiliului de administrație. 

 Situația creată de criza pandemică de Covid 19  a impus luarea unor decizii, de urgență, 

astfel încât să reglementăm încadrarea personalului în regim de telemuncă (on line).  

 

 4. Dinamica şi evoluţia resurselor umane ale instituţiei (fluctuaţie, cursuri, evaluare, 

promovare, motivare/sancţionare) 

 

− au avut loc actualizări legislative, cu efect asupra salarizării bugetare; 

− Legea 153 din 2017 art. 38. Alin 4 prevede creșterea cu ¼ din diferența dintre salarul 

de bază prevăzută de lege pentru anul 2022 și cea din luna Decembrie a anului 2018; 

− în anul calendaristic 2020 nu s-au luat decizii prin care să fie dispuse sancțiuni.  

 

 5. Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei, îmbunătăţiri/ 

refuncţionalizări  ale spaţiilor 

− având în vedere că fiecare sală de curs este ocupată în proporție foarte mare, nu ne 

putem referi la refuncționalizări ale spațiilor, pentru că de fapt suntem într-un mare 

deficit de spații. Acest lucru are efect în fiecare an, în luna septembrie, în perioada 

admiterilor, când suntem nevoiți să respingem foarte mulți dintre candidați. 

− De asemenea, din cauza faptului că imobilul în care ne desfășurăm activitatea este în 

proces de retrocedare (litigiu), nu putem face investiții majore la nivelul imobilului. 
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− În perioada Februarie – Martie 2019 din cauza unor probleme apărute la acoperișul 

clădirii am înaintat o adresă spre conducerea Consiliului Județean – Bihor pentru 

remedierea și repararea acoperișului. Departamentul tehnic al C.J. A răspuns favorabil 

în această problemă, ca urmare după vizite la fața locului, am înțeles că aceste 

reparații au fost prevăzute în bugetul C.J. Bihor. În urma acestor demersuri pe 

parcursul anului 2020 au avut loc reparații, și chiar înlocuirea învelitorii acoperișului 

precum și a întregii fațade a imobilului din strada Moscovei nr. 5. 

 

 6. Măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din partea autorităţii sau a 

altor organisme de control în perioada raportată. 

  Nu a fost cazul. 

 

D. Evoluţia situaţiei economico-financiare a instituţiei 

 

 d.1.executia bugetara a perioadei de raportare: 

- Bugetul de venituri a institutiei in perioada 2020 a fost de 2.219.250 lei, suma formata din  

venituri proprii si suventie locala.  

- Bugetul de cheltuieli (personal; contracte de munca/conventii/contracte incheiate in baza legilor 

speciale; bunuri si servicii; ; cheltuieli de capital, cheltuieli de intretinere; cheltuieli pentru 

reparatii capitale ) se ridica la suma de 1.810.160 lei.  

 d.2. date comparative de cheltuieli ( estimari si realizari ) in perioada  raportata 

- Cheltuielile estimate si realizate pentru anul 2020 sunt in suma de 2.210.850 lei. 

 d.3.gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiei   

    - gradul de acoperire a cheltuielilor din venituri proprii realizate din activitatea de baza este de 

0,82 %. 

 d.4.gradul de crestere a surselor atrase/venituri proprii in totalul veniturilor a fost in 

procent de 0 %. 

 d.5.ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor  a fost de 1.810.160 lei 

 d.6.ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total este 0 lei pe anul 2020. 

 d.7.gradul de acoperire a salariilor din subventie este de 100% 

 d.8.cheltuieli pe beneficiar, din care: 
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 - din subventie/alocatie  0 lei 

 - din venituri proprii  0 lei 

  

Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei 

Sursa principală a veniturilor proprii a Şcolii de de Arte „Francisc Hubic” Oradea, o 

constituie taxele de curs,  la care se adaugă alte venituri, realizate într-o pondere foarte mică, din 

taxe înscriere, eliberare diplome şi taxe înscriere/participare la concursuri organizate în cadrul 

şcolii, în conformitate cu proiectele culturale propuse şi realizate.  

  

 E. Sinteza programelor şi a planului de acţiune pentru îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin proiectul de management 

 

 Scoala de Arte „ Francisc Hubic „îşi desfasoara activitatea, în principal, pe bază de 

programe şi proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanţă cu strategiile culturale şi 

educativ – formative stabilite de Consiliul Judeţean Bihor.  

 Şcoala de Arte iniţiază şi desfăşoară programe de învăţământ în domeniul educaţiei 

permanente, culturii tradiţionale şi al creaţiei populare, prin programe şi proiecte specifice 

instituţiei, urmărind cu consecvenţă:  

 - păstrarea prin programele de şcolarizare, a specificului zonal şi al cerinţelor populaţiei 

pe care o deserveşte;  

 - conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale 

comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural national şi universal;  

 - stimularea creativităţii şi talentului cursanţilor prin metode specifice;  

 - învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;  

 - cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative 

neprofesioniste în toate genurile - muzică,coregrafie,teatru,arte plastice etc;  

 - dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judetean,national şi internaţional;  

− educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie. 
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− Specificul instituției, de educație permanentă și de promovare a valorilor culturale 

autentice precum și a elevilor școlii, a fost periclitat pe toată perioada anului 2020 din 

cauza situației pandemice și a condițiilor speciale create de aceasta. 

− Un obiectiv deosebit de important îl reprezintă inițierea unui Festival național al 

cântecului popular românesc ”Florica Ungur”. 

  

 F. 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 

 

  CALENDAR PROIECTE - MANIFESTĂRI CULTURALE 2021        

 

    

 

Nr.crt. 

Denumire proiect/eveniment 

cultural 

Luna / 2021 Locul spectacoluului 

/ evenimentului 

1 Art Oradea Varietăți Aprilie Casa de Cultură a 

Sindicatelor 

2 Spectacol de sfârșit de an Mai Teatrul ”Regina 

Maria” 

3 Festival Concurs de Interpretare a 

cântecului popular românesc 

”Florica Ungur” - prima ediție 

Octombrie Casa de Cultură a 

Sindicatelor / Teatrul 

”Regina Maria” 

4 Art Oradea Festival – Concurs de 

muzică ușoară / masterclass 

Noiembrie Filarmonica Oradea 

5 Concert de Crăciun / Muzică 

populară 

Decembrie Filarmonica Oradea / 

Casa de Cultură a 

Sindicatelor / Teatrul 

”Regina Maria” 
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 Prognoza cheltuielilor pentru anul calendaristic 2021, cu bunuri și servicii necesare 

pentru buna funcționare a instituției are la bază cheltuielile din 2020 din subvenție. Astfel 

cheltuielile cu materiale și servicii vor fi împărțite pe articole bugetare după cum urmează: 

− Furnituri de birou – 14 mii lei 

− Materiale pentru curățenie – 4,73 mii lei 

− Iluminat, încălzire și forță motrică – 38,5 mii lei 

− Apă, canal și salubritate – 3,48 mii lei 

− Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet – 15,97 mii lei 

− Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 32,58 mii lei 

− Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare – 56,63 mii lei 

− Obiecte de inventar - 21 mii lei 

− Alte cheltuieli cu bunuri și servicii – 213,80 mii lei 

 

 

 

 

Manager 

Mariș Hinsu Florin 

 

  


