
RAPORT DE ACTIVITATE
2021-2022



După anul 2020 și debutul pandemiei Covid, am sperat cu toții că 2021 va
însemna o revenire a activităților sectorului ONG, grav afectat de măsurile de 
distanțare impuse de autorități. Nu a fost să fie așa.

2021 a fost, din nou, un an în care nu s-au putut face multe planuri în legătură 
cu evenimentele desfășurate în prezența publicului. Ne-am restrâns și noi 
activitatea și am desfășurat un singur proiect prin care am distribuit 20 de 
pianine în școlile din Oradea și din județul Bihor. Pianinele au fost donate de 
Comunitatea Bulgarilor din Germania reprezentată de Erwin Miki Bausche și 
reparate și refuncționalizate de Asociația Oradea Civică. Pianinele au ajuns în 
special în comunități rurale unde există profesori de muzică cu specializarea 
pian, profesori care le folosesc pentru a preda ore de pian copiilor din școli.

2021 a fost, totodată, anul în care Asociația Cultură în Mișcare a împlinit 10 ani 
de activitate. Cu bune, cu mai puțin bune, așa cum a fost posibil, în acești 10 ani 
am organizat o mulțime de evenimente la care au participat mii de orădeni și 
bihoreni. În marea majoritate a cazurilor, evenimentele au fost finanțate din 
bugetul membrilor Asociației, din donații și muncă voluntară. Scopul acestora a 

fost acela de a îmbunătăți viață culturală a comunității noastre. 

Anul 2022 a început și el în forță. Ne-am făcut planuri din nou și viața ne-a 
demonstrat că planurile pot fi schimbate de pe o zi pe alta. În 24 februarie a 
izbucnit conflictul armat între Rusia și Ucraina. În aceeași zi am intuit
necesitatea ajutorării refugiaților din calea războiului. Membrii Asociației au 
decis punerea la dispoziția acestora a Casei Cultură în Mișcare. În mai puțin de 
10 zile, cu eforturi, am reușit să dotăm și să refuncționalizăm Casa pentru acest 
scop astfel încât puteam caza simultan 15 persoane. Între lunile februarie și 
iunie, Casa Cultură în Mișcare a găzduit peste 100 de refugiați ucraineni, în 
special familii sau mame singure cu copii. Aceștia au primit ajutor constând în 
cazare, transport, mâncare, produse de îngrijire, sfaturi, consiliere juridică sau 
psihologică. Pentru toate aceste activități, Asociația nu a solicitat bani publici, 
cheltuielile (destul de consistente) fiind asigurate din veniturile membrilor 
Asociației și ale altor persoane care au dorit să ajute. 

Finalul anului 2022 ne-a permis totuși să începem să organizăm evenimentele 
cu care ne-am obișnuit publicul, un spectacol de teatru și un concert în aer liber. 



Aniversare

2011 / 2021 Oradea 

Asociația Cultură în Mișcare a împlinit, în anul 2021, 10 ani de
activitate. Nu toți acești ani au fost plini de evenimente și proiecte, 
activitatea depinzând în mare parte de disponibilitatea membrilor 
și voluntarilor de a aloca timp și resurse pentru activități. În unii 
dintre acești ani, Asociația a fost mai activă, acest lucru fiind 
ilustrat în mare parte în rapoartele de activitate anterioare.

Pandemia Covid, războiul din Ucraina, dar și alte evenimente din 
viața politică și socială a comunității au influențat într-un sens sau 
altul și activitatea Cultură în Mișcare. 

Nu am avut răgazul și posibilitatea de a sărbători această bornă de 
activitate dar ne vom revanșa la aniversarea de 20 de ani.

Aniversare 10 ani Cultură în Mișcare 2011-2021
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Proiect

Anul 2021 / Oradea - Bihor 
Pianine în Bihor

Se împlineau aproape 5 ani de când Prim�ria Oradea a 
declan�at ceea ce pare a fi un adev�rat r�zboi al 
statuilor ce vizeaz� relocarea unor monumente de for 
public din zona central� a ora�ului (statuia lui Mihai 
Viteazul �i a lui Emanuil Gojdu) �i înlocuirea lor cu altele. 
Asocia�ia Cultur� în Mi�care a urm�rit permanent 
parcursul statuii lui Emanuil Gojdu, scopul demersului 
nostru fiind acela de a reda comunit��ii locale acest 
simbol �i de a-i acorda acestuia onoarea �i respectul 
cuvenit pentru via�a �i activitatea sa desf��urat� în mod 
nemijlocit în slujba comunit��ii. 

Dup� ce, în 2018, Asocia�ia Cultur� în Mi�care a 
organizat un flashhmob în �trandul Iosia cu ocazia 
anivers�rii a 216 ani de la na�terea lui Emanuil Gojdu, în 
2019 am organizat, din nou, aniversarea acestuia, de data 
aceast� în Cetatea Oradea, locul de depozitare momen+
tan al statuii.

Într-un final, statuia a fost amplasat� �i inaugurat� în 
Parcul 1 Decembrie cu ocazia anivers�rii a 100 de ani de 
la înfiin�area Liceului Emanuil Gojdu din Oradea, la data 
de 5 octombrie 2019. Niciun membru al Asocia�iei nu a 
fost invitat la eveniment iar din bro�ur� editat� cu 
aceast� ocazie, demersurile CIM au fost eliminate.

Erwin Bausche și Comunitatea Bulgarilor din Germania, cu 
concursul Asociației Cultură în Mișcare și al Asociației Oradea 
Civică, au făcut ca orele de muzică din școlile Bihorului să nu fie 
doar teoretice prin acest proiect. Profesorii au șansa de a
exemplifica materia predată cu ajutorul pianinelor donate de 
Comunitatea Bulgarilor din Germania. Unii copii au șansa de a 
vedea și a asculta pentru prima dată sunetele unei pianine.

Scopul proiectului este de a investi în școlile din mediul rural, 
acolo unde posibilitățile materiale și logistice sunt cel mai 
adesea insuficiente pentru a asigura copiilor accesul la
activități diverse, care să îi ajute în formarea și dezvoltarea lor.  

Pianinele, în număr de 20 până acum, au ajuns în școlile din 
Tămășeu, Sârbi, Lăzăreni, Hotar, Lugașu de Jos, Aștileu, Oradea, 
Palatul Copiilor, Oradea SOS Autism, Tarcea, Pietroasa, Căbești, 
Săcădat, Suplacu de Barcău, Popești, Ceica, Aleșd, Sălard, Valea 
lui Mihai.

Pentru a stimula creativitatea și implicarea școlilor, avem 
intenția de a organiza anual, după ce vom dota mai multe școli 
cu pianine, un spectacol în care să evolueze copiii care au 
învățat să cânte la pian datorită acestui proiect.



CIM ajută

2022 Parhida Casa CIM pentru refugiații din Ucraina

În ziua în care Rusia a atacat Ucraina, am considerat că nu 
putem să ne strângem copiii în brațe și să ne culcăm liniștiți 
când, aproape de granița României, atâția oameni sunt vânați, 
omorâți și izgoniți din casele lor. Din puținul fiecăruia, eram 
datori să facem tot ce putem ca să ajutăm. Noi, la Cultură în 
Mișcare, nu aveam mult dar am avut o casă. Am vrut să o oferim 
în sprijinul refugiaților din Ucraina. Si am reușit acest lucru în 
timp record, cu multă muncă și ajutor din partea prietenilor 
noștri.

În mai puțin de 10 zile am făcut disponibile 15 locuri de cazare și 
am dotat casa cu alimente, provizii și toate cele necesare 
pentru a putea găzdui oamenii aflați în nevoie. Peste 100 dintre 
aceștia ne-au fost oaspeți pe parcursul a aproape 4 luni de zile, 
pe diferite perioade. Am aflat povești de viață ieșite din comun, 
ne-am bucurat și ne-am întristat alături de acești oameni, i-am 
condus pe drumul lor către alte țări sau i-am ajutat să își 
găsească un rost în Oradea, în noua lor viață. Probabil este 
proiectul pentru care ne-am întrebuințat în cel mai serios mod 
cu putință, care ne-a testat până la limită capacitatea
organizatorică și puterea de muncă dar și proiectul de care 
suntem și foarte mândri pentru că l-am dus la capăt,
deocamdată, cu bine.



Teatru

9 Iulie 2022 / Parhida Spectacol de teatru - GOL

GOLȘE
R

B
A

N
 B

O
R

D
A

9 IULIE 2022 / ORA 20:00 / CASA CIM / PARHIDA 69

Se împlineau aproape 5 ani de când Prim�ria Oradea a 
declan�at ceea ce pare a fi un adev�rat r�zboi al 
statuilor ce vizeaz� relocarea unor monumente de for 
public din zona central� a ora�ului (statuia lui Mihai 
Viteazul �i a lui Emanuil Gojdu) �i înlocuirea lor cu altele. 
Asocia�ia Cultur� în Mi�care a urm�rit permanent 
parcursul statuii lui Emanuil Gojdu, scopul demersului 
nostru fiind acela de a reda comunit��ii locale acest 
simbol �i de a-i acorda acestuia onoarea �i respectul 
cuvenit pentru via�a �i activitatea sa desf��urat� în mod 
nemijlocit în slujba comunit��ii. 

Dup� ce, în 2018, Asocia�ia Cultur� în Mi�care a 
organizat un flashhmob în �trandul Iosia cu ocazia 
anivers�rii a 216 ani de la na�terea lui Emanuil Gojdu, în 
2019 am organizat, din nou, aniversarea acestuia, de data 
aceast� în Cetatea Oradea, locul de depozitare momen+
tan al statuii.

Într-un final, statuia a fost amplasat� �i inaugurat� în 
Parcul 1 Decembrie cu ocazia anivers�rii a 100 de ani de 
la înfiin�area Liceului Emanuil Gojdu din Oradea, la data 
de 5 octombrie 2019. Niciun membru al Asocia�iei nu a 
fost invitat la eveniment iar din bro�ur� editat� cu 
aceast� ocazie, demersurile CIM au fost eliminate.

După doi ani de pauză forțată – cauzată de pandemia Covid – am 
reluat întâlnirile și spectacolele în aer liber la Casa Cultură în 
Mișcare. În ultimele patru luni, Casa Cultură în Mișcare fusese 
folosită ca centru de tranzit pentru refugiații ucraineni. Peste 
100 de persoane au locuit aici pe perioade variabile (între 1 zi și 
3 săptămâni) și au beneficiat de ajutorul Asociației Cultură în 
Mișcare. Pentru că solicitările pentru găzduire și ajutor se 
diminuaseră, am profitat de ocazie pentru a ne întâlni cu 
prietenii și publicul nostru obișnuit și i-am invitat, în data de 9 
iulie 2022, la un spectacol de teatru în aer liber cu actorul 
Șerban Borda. Fondurile pe care le-am obținut în urma
spectacolului au fost folosite de Asociația Cultură în Mișcare 
pentru a achita o parte din cheltuielile cu cazarea refugiaților 
din Ucraina și pentru a pregăti casa pentru următorul val de 
refugiați. 

GOL este un spectacol interactiv cu actorul Șerban Borda.
Spectacolul este un one man show. GOL înseamnă interacțiune 
cu publicul în majoritatea momentelor și este un mix de magie și 
comedie. 



Concert

 
Cântecele lăutărești și de petrecere ale românilor

Cântecele lăutărești și de petrecere ale românilor
O scurtă istorie

Tot cu aceeași motivație, ca și la evenimentul anterior, am 
invitat publicul la un nou eveniment intitulat “Cântecele 
lăutărești și de petrecere ale românilor – O scurtă istorie”. Cu 
ajutorul artiștilor: Mihai Teodorescu (țambal), Adrian Miescu 
(vioară și voce), Nicu Moldovan (contrabas).

Ce e muzică lăutărească și de petrecere? Cine-au fost Barbu 
Lăutaru, Zavaidoc, Fărâmiță Lambru, Gabi Luncă, Romica
Puceanu sau Jean Moscopol? Cum au trăit, ce au cântat, ce 
ne-au lăsat moștenire și cum ne influențează arta lor? În 6 
august 2022 ne-am văzut din nou la Casa Cultură în Mișcare ca 
să răspundem la aceste întrebări și să aruncăm o privire peste 
viețile lăutarilor de altădată care însuflețeau mahalalele și 
tavernele din vechime, să depănăm povești cu averi fabuloase 
și destine frânte și să fredonăm melodii care au însoțit generații 
întregi.

6 August 2022 / Parhida
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