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ANSAMBLUL ARTISTIC  PROFESIONIST „BALADELE DELTEI” TULCEA 

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are ca obiect de activitate promovarea şi 

valorificarea culturii tradiţionale şi a creaţiei contemporane, realizând acestea printr-o riguroasă 

activitate artistică, aceasta constând în spectacole, pe stagiuni sau an calendaristic. 

Răspunzând cerințelor acestui obiect de activitate, în limita resurselor materiale și de personal 

de care dispune, instituția noastră și-a adaptat  activitatea din anul 2018, astfel încât 

„conservarea și transmiterea valorilor morale, tehnice și artistice” ale comunității, ale 

patrimoniului cultural –național și universal- și „cultivarea valorilor autenticității” să se realizeze în 

contextul specificității aniversare a MARII UNIRI a anului 2018.  

 

Prezentul raport de activitate al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost 

întocmit în scopul evaluării, de către Consiliul Local al Municipiului Tulcea (denumit în continuare 

Autoritatea),  în subordinea căruia se află, a activității de management exercitată de Ștefan 

Coman, manager al respectivei instituții de cultură, în conformitate cu prevederile Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare Ordonanța 

de urgență, și a Contractului de management nr. 19752/12.07.2018, denumit în continuare 

Contractul. Datele și informațiile acestui raport sunt aferente perioadei ianuarie 2018 – 

decembrie 2018. 

 

Instituție cu tradiție în domeniul educației permanente, Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” are un rol deosebit de important la nivelul municipiului și județului Tulcea, atât 

prin varietatea activităților pe care le desfășoară, cât și prin numărul mare de beneficiari, 

indiferent de vârstă, pregătire și statut social. Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

deruleaza o serie de activități structurate pe două coordonate, respectiv un program de pregătire 

și educație și un altul de valorificare. Ne îndreptăm atenția atât spre învățământul artistic, cât și 

spre identificarea și aplicarea de metode dintre cele mai diverse de prezentare a obiceiurilor 

tradiționale și ale folclorului local sau din contiguitate. Într-o eră a informațiilor în cantități practic 

nelimitate și din domenii așijderea și de necontrolat, conservarea și promovarea tradițiilor sunt 

deseori și degrabă calificate de cei mai mulți indivizi drept utopică. Deși pentru Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, a cărui rațiune de a exista este reprezentată tocmai de 

aceste două căi majore, cărora li se adaugă (conform statutului și regulamentului său de 

funcționare) și altele, importante la rândul lor, misiunea asumată nu este ușoară, în perioada 

vizată de prezentul Raport instituția a reușit să-și îndeplinească menirea, conform așteptărilor și 

cerințelor. 
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A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea 

instituţia publică de cultură și propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul 

instituțional existent 

1. Instituții , organizații , grupuri formale ( analiza factorilor interesați ) care se 

adresează aceleiași comunități 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este instituție de cultură cu personalitate 

juridică, funcționând sub autoritatea Consiliului Local Tulcea. 

Ansamblul este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” funcţionează ca instituţie publică de 

cultură care valorifică folclorul tradiţional românesc, desfăşurând activităţi în domeniul culturii 

tradiţionale pentru conservarea, transmiterea şi valorificarea faptelor de cultură populară şi ca 

instituţie -  gazdă de spectacole şi/sau concerte. 

Tentativele de diversificare a ofertei culturale şi de atragere a publicului, de educare a 

gustului pentru cultură sunt relativ noi şi încă insuficiente. Cu toate acestea, nu putem să nu 

apreciem faptul că bibliotecile, muzeele, teatrele, instituţiile de învăţământ şi cele de cercetare 

se implică tot mai activ în viaţa comunităţii, cu acţiuni şi evenimente noi care au drept obiectiv 

atragerea publicului, formarea interesului acestuia faţă de instituţiile de profil şi de actul cultural. 

În stabilirea planului de activitate şi a trasării liniilor generale de diversificare a ofertei 

culturale, instituţiile publice de cultură trebuie să ţină seama nu numai de opţiunile exprimate în 

mod expres de utilizatori, pentru a păstra viu interesul faţă de cultură, lectură, valori istorice şi 

spirituale etc., deci instituţiile specializate trebuie nu doar să răspundă, ci să preîntâmpine 

nevoile nerostite ale utilizatorilor, să găsească diverse căi şi modalităţi de promovare a 

produselor culturale, să încerce să eficientizeze la maximum oportunităţile oferite de dezvoltarea 

tehnologiilor moderne. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este o instituţie de cultură a cărei menire 

este de a promova şi de a transmite valorile culturale tradiţionale nu numai la nivel local, ci şi la 

nivel naţional şi internaţional. 

Ca instituţie importantă a judeţului, se integrează în mişcarea culturală în teritoriu, 

răspunzând aşteptărilor şi exigenţelor publicului, fiind, totodată, factor determinant în formarea 

gustului estetic al acestuia, iar ca instituţie profesionistă de spectacole, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” se înregistrează în reţeaua celorlalte instituţii de profil, fiind 

deschis dialogului şi cu alţi factori culturali din ţară şi străinătate. 

Politica managerială a manifestat o preocupare continuă pentru tot ceea ce înseamnă 

imaginea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, au fost regândite modalităţile de 

comunicare cu societatea civilă şi instituţiile statului, reuşind astfel să fim prezenţi în cursul 

anului 2018 în mass-media locală și națională cu informaţii de specialitate privind activitatea şi 

evenimentele organizate, prin toate formele de comunicare eficiente, precum pagina oficială de 

Facebook a instituţiei şi actualizarea permanentă a informaţiilor pe site-ul Ansamblului, prin 

portaluri on-line, prin linkuri inter-instituţionale, prin organizarea unor evenimente culturale de 

excepţie, prin parteneriat cu mass-media scrisă, media vizuală, online național și internațional. 

Permanent a existat o preocupare majoră pentru îmbunătăţirea şi diversificarea ofertei 

culturale, pentru aducerea unui număr cât mai mare de spectatori în cadrul unor  evenimente şi 

manifestări de excepţie, acţiuni artistice iniţiate de Ansamblu sau desfăşurate în colaborare cu alte 

instituţii partenere.  
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În calitate de instituţie de cultură, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a trebuit să 

se adreseze, ca şi celelalte instituţii de cultură, întregii comunităţi a judeţului Tulcea, iar mesajul 

pe care l-a transmis, prin specificul activităţii sale, a vizat atât  latura educativă, cât şi  cea 

recreativă. 

 Cuprinderea întregii comunităţi presupune acces nelimitat, dar şi soluţii de atragere a tuturor 

categoriilor profesionale, de vârstă, sex, naţionalitate sau etnie, ţinând cont de nivelul diferenţiat 

de pregătire şi procedând, în consecinţă, diferenţiat, astfel încât să răspundem cerinţelor 

fiecăreia dintre categoriile de mai sus. 

Spectacolul folcloric se poate distinge şi caracteriza printr-o bună adaptabilitate şi 

diversificare, versatilitatea actului artistic ducând către o diseminare accentuată a produsului 

către spectator. Marea adresabilitate către public este principalul atu al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, având menirea de a acoperi acest segment cultural şi de a 

răspunde invitaţiilor venite din partea forurilor culturale, municipale, judeţene și naționale. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare, prin activităţile specifice instituţiei, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” şi-a propus să contribuie și a contribuit la dezvoltarea dialogului 

multicultural şi multietnic, să valorifice patrimoniul cultural local şi să includă comunitatea 

tulceană în circuitul cultural naţional de înalt nivel. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a ajuns în perioada de referinţă să se 

adreseze tuturor categoriilor de public, surprinzând plăcut audiența de fiecare dată. Faptul că 

Ansamblul a reușit să adune peste 4.500 de prieteni pe pagina de socializare Facebook, să 

realizeze o bază de date cu clienții fideli, aceștia primind programul lunar sub formă de 

newsletter, dovedește interesul pentru cultură. 

Aceste argumente, cât și articolele favorabile din presă, confirmă bunul management al 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este  și s-a aflat în permanentă competiţie cu 

alte instituţii culturale care încearcă să atragă un segment cât mai larg din populaţie. 

Cinematografele, teatrele, televiziunea, muzeele, sălile de concert, centrele de informare şi 

documentare, internetul, toate acestea reprezintã numai câţiva din adversari, existând şi alte 

categorii de concurenţi - stadioanele, restaurantele ori sălile de jocuri mecanice. Chiar şi atunci 

când există un singur ofertant, piaţa este numai aparent neconcurenţială, deoarece 

consumatorii, când sunt nemulţumiţi, vor căuta o alternativă care să le rezolve problema. De 

aceea, a trebuit să aducem și am adus pe piaţă producţii cât mai diversificate. Astfel, 

armonizarea ofertei cu nevoile publicului consumator a fost obiectivul strategic al ansamblului. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a organizat în decursul anului 2018 o serie 

de programe culturale cu scopul de a promova prin dans, port, cântec (și nu numai) valorile 

culturale și tradiționale ale județului nostru, astfel: 

- 24 ianuarie 2018, Spectacol aniverar „Uniți în cuget și-n simțiri” – s-a  prezentat în 

deschiderea spectacolului semnificația aniversării Centenarului Marii Uniri (1 Decembrie 1918), 

precum și, în context, semnificația zilelor de 5 ianuarie 1859 (alegerea la Iași a domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza) și 24 ianuarie 1859 (alegerea la București a aceluiași domnitor, această 

dublă alegere marcând în fapt unirea celor două principate, Țara Românească sau Valahia și 

Moldova). Scop: familiarizarea opiniei publice, în special a celor tineri, cu problematica unitară și 

coerentă a evenimentului, ca parte a unui proces istoric finalizat cu Marea Unire din 1918.      

      Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea și Primăria 

Municipiului Tulcea la Sala Polivalentă Tulcea. 

- 26 februarie 2018 - „Sărbătoarea Dragobetelui” - Teatrul „Jean Bart” - spectacol dedicat 
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zilei de Dragobete – 24 februarie - care a avut ca scop promovarea tradițiilor populare, 

Dragobetele fiind o sărbătoare cu tradiții vechi și semnificații adânci în cultura românească. 

Dragobetele reprezintă sfârșitul unui anotimp și începutul unuia nou.  

- 8 martie 2018 – „Ziua Internațională a Femeii” – Teatrul „Jean Bart” - Spectacol de 

romanțe și cântece de petrecere dedicat Zilei Femeii. În cadrul spectacolului s-au sărbătorit 

cuplurile care au aniversat 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu 

Primăria Municipiului Tulcea și Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea. 

- 15 aprilie 2018 – Festival - Concurs Județean de Folclor „Florile Dobrogei” – Satul 

Pescăresc Tulcea - Festivalul a avut ca scop promovarea cântecului dobrogean, a valorilor 

locale și județene. Festivalul s-a adresat tuturor copiilor, tinerilor interpreţi de muzică populară, 

dar şi celor adulţi care au slujit și doresc să slujească cu credinţă şi devotament folclorul 

dobrogean. 

Manifestarea a avut ca obiectiv și promovarea turistică a Satului Pescăresc, ce a căpătat un 

interes deosebit în rândul vizitatorilor ce vin în Tulcea. 

- 26 aprilie 2018 – Spectacol artistic „Dans, Dans, Dans” – Piața Civică Tulcea – 

flashmob de dans popular susținut cu ocazia Zilei Mondiale a Dansului – 29 aprilie. Au participat 

peste 700 de dansatori (cu vârste cuprinse între 5 și 80 de ani) . 

   - 29 aprilie 2018 – Festival – Concurs Județean de Folclor pentru Copii și Tineret 

„Cununa dansului și portului popular dobrogean” - Festivalul a avut loc în comuna 

Casimcea și a avut ca scop valorificarea folclorului dobrogean prin cântec şi dans, crearea 

posibilităţilor de afirmare a tinerelor talente, premierea celor mai artistice formaţii, confirmarea 

continuităţii tradiţiei populare, educarea copiilor şi tinerilor în spiritul respectului şi preţuirii 

tezaurului folcloric. Eveniment organizat în colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, Primăria 

Municipiului Tulcea, Primăria Comunei Casimcea și Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. 

- 12 - 13 mai 2018 – „Ziua Națională a Portului Tradițional din România” – A doua 

duminică din luna mai a fost decretată ca „Ziua Națională a Portului Tradițional din România”- 

Evenimentul a avut loc în Piața Civică Tulcea - Sărbătoarea a avut ca scop promovarea portului 

tradiţional românesc, având în vedere că România are complexe şi variate costume populare, 

fiind, totodată, una dintre puţinele ţări din lume unde locuitorii din unele sate încă mai poartă 

frecvent costumele tradiţionale atât la sărbători, cât şi în timpul vieţii cotidiene. Au participat 

peste 450 de artiști dansatori îmbrăcați în costume tradiționale. 

   - 17 mai 2018  - „Ziua Eroilor” – Piața Civică Tulcea – în cadrul acestei sărbători naționale 

din România, pentru comemorarea bărbaților și femeilor care au murit în timp ce serveau în 

forțele armate, am prezentat Apelul Solemn, prin care am adus în atenția tinerilor municipiului 

Tulcea sacrificiul suprem pentru țară săvârșit de eroii celor două războaie mondiale - strămoșii 

lor. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. 

- 23 mai 2018 – Ziua Națională a Aromânilor „Aromâni de ieri și de azi” – Piața Civică 

Tulcea -  Flashmob de dans aromân - Jocuri aromâne între păstrare și continuitate prin 

spectacol folcloric. Au participat peste 650 de dansatori cu vârste cuprinse între 4 si 80 de ani, 

ce au dansat interpretând jocuri aromâne. 

Eveniment organizat în colaborare cu Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea. 

- 13- 15 iunie 2018 – Festivalul - Concurs de Interpretare a Muzicii Populare „Natalia 

Șerbănescu”, ediția a VIII – a – Piața Civică Tulcea - Scopul acestui festival este descoperirea 

şi promovarea de talente interpretative, punerea în scenă a cântecului popular autentic, 

introducerea acestuia în circuitul valorilor spirituale româneşti , prezentarea autentică a 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
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frumuseţii costumului popular din diferite zone etnografice ale ţării, rememorarea şi transmiterea 

către generaţiile viitoare a valorilor etnografice româneşti.  

- 24 iunie 2018 – „Ziua Universală a Iei” – Piața Civică Tulcea –Flashmob – Ia este un 

simbol al identității și creativității spațiului românesc. Celebrată chiar în ziua Nașterii Sfântului 

Ioan Botezătorul, cunoscută ca Sânzienele ori Drăgaica, cămașa din pânză impresionează cu 

broderiile sale și, pentru a demonstra acest lucru, oameni din lumea întreagă îmbracă „Ia” în 

această zi de sărbătoare. Au participat peste 750 de dansatori cu vârste cuprinse între 4 și 80 

de ani ce au dansat jocuri populare din spațiul etnografic românesc. 

- 7 – 12 august 2018 - Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii „Peştişorul de 

Aur”, ediția a XXVI –a. Scopul festivalului este acela de a aduna la Gurile Dunării pe toţi copiii 

mesageri ai folclorului din ţară şi de peste hotare, de a împărtăşi bucuria aceasta cu copiii din 

întreaga lume, de a face ca prietenia, bucuria şi dragostea dintre ei să dăinuiască peste timp. 

Au participat 1.178 de persoane- artiști la festival, reprezentând formații de folclor din țară și 

din străinătate. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu  Ministerul Educației Naționale, 

Consiliul Județean Tulcea, Consiliul Local și Primăria Municipiului Tulcea, Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea. 

- 27 – 30 septembrie 2018 – Seară folclorică românească în cadrul „Târgului de 

toamnă”, eveniment ce a avut semnificația legăturii dintre cultura pământului și cultura 

tradițională.  

- 2 octombrie 2018 – „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” - Ziua internaţională 

a persoanelor vârstnice este marcată în fiecare an la data de 1 octombrie, zi dedicată promovării  

drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea de a participa activ la viaţa economică, 

politică, socială şi culturală, dar şi pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii.  

Eveniment realizat în colaborare cu Primăria Municipiului Tulcea și Direcția de Asistență și 

Protecție Socială. Au fost acordate plachete aniversare fiecărei familii. 

     - 11 noiembrie 2018 - Festivalul –Concurs de muzică corală și  religioasă „Ludovic 

Paceag” , ediția a VI – a. Scopul acestui festival a fost acela de a promova grupuri corale și 

coruri de muzică creștină și polifonică. Eveniment organizat în colaborare cu Episcopia Tulcii. Au 

participat formații din municipiul și județul Tulcea , dar și din țară ( formații din Ploiești, 

Topoloveni, Cernavodă). 

     - 12 -13 noiembrie 2018 - Lansare de carte și Festivitatea de premiere a concursului de 

studii istorice „140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România”. Gala „100 pentru Tulcea” . 

Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea, Primăria 

Municipiului Tulcea și Centrul Cultural „Jean Bart” Tulcea. 

- 14 noiembrie 2018 – „Ziua Dobrogei” – Manifestări prilejuite de aniversarea a 140 de ani 

de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă. Unirea Dobrogei cu România reprezenta, după unirea 

Moldovei cu Ţara Românească din 1859, o nouă şi importantă etapă în procesul de desăvârşire 

a unităţii de stat a românilor, proces încheiat prin Marea Unire din 1918. Spectacol organizat în 

parteneriat cu Consiliul Județean Tulcea . 

- 29, 30 noiembrie – 1, 2 decembrie 2018 – „Ziua Naţională a României” – Spectacol 

Aniversar 1 Decembrie.  

o 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal din istoria României, dată la care Marea 

Adunare de la Alba-Iulia votează unirea Transilvaniei cu România, totodată cerându-se un 

singur stat naţional.  

o Au participat formații folclorice din cele 7 provincii istorice, anume: Iași , București, Tulcea, 

Alba –Iulia , Chișinău – R. Moldova , Cernăuți- Ucraina și Focșani. 
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o Proiect realizat în parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale – cofinanțator - și  

Consiliul Județean Tulcea. 

- 12 -16 decembrie 2018 - Festival – Concurs de colinde, datini și obiceiuri de iarnă 

„LERU’I  LER”– Festivalul promovează datinile și obiceiurile de iarnă și creează o punte a 

cunoașterii între toate comunitățile din România prin crearea unui schimb de experiențe între 

copii, tineri și adulți. Suita de manifestări pe care Ansamblul o organizează anual în această 

perioadă - Spectacolul de Datini și Obiceiuri de Iarnă „La Dalbă Cetate” - a fost urmată de două 

spectacole susținute pe scena din Piața „Tricolorului” (Piața Civică) din municipiul Tulcea și un 

concurs la Satul Pescăresc din Tulcea , la care au participat formații de datini și obiceiuri de 

iarnă din municipiul și județul Tulcea.   

 

2. Analiza S.W.O.T. (analiza mediului intern și extern, puncte tari, puncte slabe, 

oportunități, amenințări) 

Pentru realizarea echilibrului în raportul beneficiar-consumator, un rol important l-a jucat 

analiza S.W.O.T, din care rezultă condițiile constând în: riscuri, oportunități, puncte tari și puncte 

slabe ale activității Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și implicit ale 

managementului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza S.W.O.T.: 

 

(S). Punctele tari ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 

- profesionalism; 

- management intern bazat pe strategie culturală și proiecte; 

- management intern bazat pe strategie culturală; 

- îmbunătățirea bazei materiale; 

- personal cu experienţă în domeniul managementului financiar al instituţiilor de cultură; 

- tradiţie dobândită în ani de consecvenţă în domeniul cultural; 

- iniţiativele şi evenimentele cultural-artistice susţinute de autorităţile locale şi judeţene; 

- experienţa în managementul cultural, formarea unui colectiv de specialişti valoroşi; 

- participarea la evenimente culturale majore; 

- educarea gustului publicului prin ofertă culturală bogată şi de calitate; 

- creșterea costurilor operatorilor de turism pentru susținerea spectacolelor în complexele 

turistice. 
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(W). Punctele slabe ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 

- resursă umană artistică, scăzută la nivelul comunității; 

- lipsa unui sediu propriu și sală de spectacole; 

- lipsa unor săli de repetiții proprii pentru personalul artistic și imposibilitatea de a organiza 

ateliere de lucru pe segmente de activitate ( instrumentiști, soliști vocali, dansatori); 

- deplasarea personalului artistic pentru orice tip de spectacol susținut în localități diferite și 

în spații neconvenționale; 

- mobilitatea personalului. 

 

(O). Oportunităţile Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 

-  selectarea anuală a talentelor din cadrul instituției pentru participarea la proiecte interne 

sau internaționale, mediatice etc.;  

- realizarea de parteneriate prin care toate zonele judeţului să dezvolte o viaţă culturală 

proprie și să participe alături de noi la dezvoltarea acesteia; 

- iniţierea unor festivaluri locale cu participare regională şi națională; 

- derularea unor proiecte în parteneriat, în localitate, județ, cât și în ţară şi străinătate; 

- atragerea unui public cât mai divers printr-o ofertă culturală care să fie adecvată; 

- mediu economic, social şi geografic favorabil activităţilor culturale; 

- viaţă culturală activă, bogată şi diversă; 

- înființarea unor noi ansambluri folclorice locale în comunele din județul Tulcea; 

- pentru a putea avea resursă umană de specialitate, menținerea unei bune legături cu 

primăriile din județul Tulcea și formațiile de profil. 

 

(T).  Ameninţări 

- penuria de talente; 

- lipsa personalului artistic de specialitate; 

- insuficienţa bugetului alocat; 

- intoxicarea publicului cu evenimente de slabă calitate artistică, promovate cu obstinaţie de 

mass - media, care denaturează gustul acestuia, acestea fiind totuși într-un regres ca număr de 

desfășurare; 

- salarizarea personalului din sistemul cultural; 

- lipsa unui spațiu (sediu) propriu de activitate care să cuprindă 2 săli de repetiție, săli 

pentru activități conexe, sală de spectacole etc. 

 

3. Analiza imaginii existente a instituției pentru îmbunătățirea acesteia, propuneri 

pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare)  

 În perioada de referinţă, anul 2018, conform proiectului de management, am acordat o 

mare atenţie promovării proiectelor şi programelor instituției, încercând să diversific această 

activitate. 

  Strategia de publicitate a proiectelor proprii ale instituţiei este concepută şi reevaluată la 

începutul fiecărui an, în funcţie de noile obiective de comunicare pliate pe tipul de proiecte. 

  Fiecărui eveniment cultural în parte îi este conceput un plan media şi de publicitate, care să 

atingă publicul - ţintă prin mesajul, frecvenţa, tipul de canal de comunicare ales şi să conducă 

implicit şi la o poziţionare în timp, într-un spaţiu conceptual al consumatorului de folclor, cultură 

și artă, a mărcii de identificare a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 
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  Pentru atingerea acestor obiective, acţiunile publicitare au fost implementate calitativ şi 

cantitativ, diversificându-se de la un eveniment la altul, prin afișe, mass- media, facebook etc. 

  Înregistrarea modului în care activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  

se reflectă în presa de specialitate a reprezentat una dintre sarcinile principale ale instituţiei și 

ale managerului. 

  Toate strategiile media enumerate anterior au avut menirea de a creşte gradul de 

promovare a instituţiei în presă, de a crește numărul de spectatori, de consumatori. 

  Desigur că o altă abordare a agendei culturale, o altă diversificare va atrage şi un altfel de 

interes din partea publicului spectator. De asemenea, am dorit să atragem interesul presei 

centrale pentru o promovare mai amplă la nivel naţional, având în acest moment un parteneriat 

cu Radio România Constanța, Radio Iași, Favorit TV etc.  

În acest sens, activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost reflectată 

în 2018 pe larg în mass-media din județul Tulcea şi chiar la nivel național. Atât Televiziunea 

Română, Radio Delta, Radio România Constanța, Televiziunea Favorit, Televiziunea Etno, 

Accent TV, cât şi presa scrisă şi online au făcut publice acţiunile şi spectacolele organizate.    

Acestea au fost anunţate în presă din timp, astfel încât toate spectacolele au avut parte de 

săli arhipline, iar publicul s-a putut bucura de tradiţiile populare promovate de instituţia noastră. 

Mijloacele de informare în masă au prezentat de fiecare dată acţiunile de amploare ale 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. Despre toate acestea au relatat: Ziarul de 

Tulcea, Ziarul Obiectiv, Ziarul Delta, Ziar Independent Tulcea Noastră, Tulcea Express, 

Dobrogea News, Zig-Zag, Evenimente Tulcea, Radio România Constanța, Radio Delta, 

Accent TV, Tulcea News şi altele. 

Principalul obiectiv strategic de imagine al Ansamblului a fost dezvoltarea mediului cultural 

autohton prin oferirea de servicii cultural - educative şi sociale, prin colaborare cu diverse 

instituţii şi organizaţii din ţară sau străinătate, ale căror resurse pot asigura baza logistică 

necesară unei bune desfăşurări a programelor culturale şi sociale. 

Modalităţile de promovare a activităţii Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au 

fost următoarele: 

o conferinţe de presă (presa locală: ziare, reviste, televiziuni, radiouri, presa electronică); 

o articole de presă (presa locală, agenţii de presă); 

o newsletter; 

o publicitate outdoor: mash-uri, bannere, afişaj exterior în locații proprii; publicitate indoor: 

afişaj interior pe panouri proprii (instituții publice, locuri de agrement, centre comerciale); 

o realizarea unor spoturi publicitare la radio şi televiziune; 

o realizarea de afişe, mash, bennere, flyere distribuite în agenţia teatrală și locuri cu trafic 

intens; 

o organizarea protocolului pentru fiecare proiect în parte (invitarea oficialităților, partenerilor și 

a oamenilor de cultură la aceste evenimente); 

o organizarea premierelor prin invitarea oficialităților, partenerilor și formatorilor de opinie; 

o alocarea pe site-ul propriu a unei pagini dedicate proiectului promovat (fotografii, afișe, 

distribuție, spot video, biografii, recenzii, articole presă).  

În anul 2018, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis 54 de comunicate de 

presă și a publicat în presa locală și națională 76 anunțuri pentru spectacole, 36 pentru 

festivaluri; de asemenea, au fost prezentate opiniei publice informații privind participarea 

managerului Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 8 întruniri profesionale (atât în 

calitate de cursant, cât și ca președinte în comisia de jurizare). De asemenea, au mai fost 
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promovate alte 38 de evenimente. 

 

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, 

cercetări, alte surse de informare)  

Publicul consumator al actului cultural constituie unul dintre stâlpii de susţinere ai fiecărei 

instituţii culturale. Nu este vorba numai despre spectatori, ci despre toate instituţiile şi persoanele 

care pot susţine actul cultural. Spectacolele folclorice atrag diverse categorii de public: populaţia 

locală, tineri, spectatori individuali, familii cu copii, turişti şi alte categorii. 

Făcând o analiză a structurii şi provenienţei publicului, se poate schiţa o imagine a situaţiei 

actuale. Aşa cum nu există însă un spectator, respectiv un public în general unic şi omogen ca 

structură, ci o suită stratificată de publicuri, la fel nu există niciun public general şi abstract al 

tuturor artelor. Interesul publicului pentru actul cultural s-a manifestat cu o intensitate graduală, 

într-o evoluţie permanentă, în funcţie de nivelul de educaţie. 

Pentru a înţelege ceea ce doreşte publicul, raportat la categoriile de beneficiari ai actului 

cultural, s-a efectuat în cursul anului 2018 prin mijloace proprii o serie de cercetări sociologice 

prin metodele clasice de analiză şi decizie utilizate de marketingul cultural. În cercetarea 

publicului spectator s-au folosit sondajul de opinie şi analiza statistică. Astfel, în vederea 

cunoaşterii categoriilor de beneficiari ai actului cultural, s-au desfăşurat sondaje şi anchete 

sociologice ale căror rezultate constituie baza proiectelor de viitor. Statisticile realizate la intrarea 

în săli de spectacole, precum și la final sunt utilizate în scopul evaluării şi cercetării publicului ca 

răspuns dat de acesta la oferta culturală. Studiul, realizat pe baza unui chestionar administrat de 

un operator, conţine o serie de 10 întrebări deschise şi este structurat pe 3 direcţii de cercetare: 

-  motivul pentru care vin la spectacolele Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”; 

- mijloacele de informare despre activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”; 

- categoriile de beneficiari. 

      În sinteză, rezultatele au fost următoarele: ponderea cea mai mare o reprezintă spectatorii 

între 25 - 55 ani, respectiv 33%. Dintre aceştia, peste 50% aveau studii universitare, iar 

aproximativ 25% au studii liceale. Un procent de 60% participă des la spectacolele de folclor, iar 

25% numai ocazional. Conform datelor statistice, în cursul anului 2018 au frecventat 

spectacolele Ansamblului un număr de 53.264 spectatori, persoane de toate vârstele şi toate 

categoriile socio - profesionale, incluzând şi participanţii la diverse evenimente cu intrare liberă. 

Diversificarea publicului şi implicit a repertoriului a fost una dintre cele mai importante 

reuşite ale actualului plan de management, materializată prin creşterea exponenţială a cererii de 

bilete şi a numărului de spectatori. 

În plus, pentru înregistrarea periodică a feedback-ului din partea publicului, la fiecare 

reprezentaţie a spectacolelor producţie proprie au fost distribuite o serie de formulare de 

feedback cu privire la reprezentaţie şi la activitatea Ansamblului în general, care a constituit, în 

acelaşi timp, şi o modalitate de îmbogăţire a bazei de date cu spectatori. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a ajuns, în perioada de referinţă, să 

funcționeze ca un centru cultural adresat tuturor categoriilor de public, surprinzând plăcut 

audiența de fiecare dată. Faptul că am reușit să strângem peste 4.500 de prieteni care ne 

urmăresc activitatea noastră pe pagina de socializare Facebook dovedește interesul pentru 

cultură și în special pentru spectacolele folclorice. 

Unul din avantajele acestei platforme de socializare online este că oferă posibilitatea 

identificării profilului celor care accesează pagina şi devin „fani” ai instituţiei. Astfel, conform 
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datelor actualizate până la 31.12.2018, profilul utilizatorului Facebook este următorul: 

 

 

 
 

5. Grupurile-ţintă  ale activităților instituției pe termen scurt/mediu 

Propunerile de activități ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au avut în 

vedere necesitățile culturale ale publicului spectator, la care s-a adăugat componenta 

educațională a acestora. De aceea, activităţile Ansamblului s-au adresat tuturor categoriilor de 

vârstă. Segmentele de public - ţintă au fost: publicul tânăr, de vârstă preșcolară ( 4 -12 ani); de 

vârstă şcolară (13-17 ani); public tânăr şi familii (18-24 ani şi peste 24 ani); adulţi activi – 

vârstnici (pensionari).  

De asemenea, segmentul publicului ţintă al Ansamblului, respectiv cel cu vârste cuprinse 

între 30 - 50 ani, este reprezentat de persoane care locuiesc în municipiul Tulcea şi în 

împrejurimi, dar vin și din localitățile județului Tulcea și din afara lui. 

Cu privire la numărul spectatorilor care au participat la spectacolele şi evenimentele 

culturale organizate de Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, analizând datele 

statistice, se poate realiza o distincţie între mai multe categorii de spectatori, cu trăsăturile lor 

specifice: 

Spectatorul local individual vine cu regularitate pentru a vedea noile spectacole produse de 

Ansamblu. Acest spectator poate să aducă şi invitaţi care se pot transforma în spectatori fideli. 

Familiile cu copii vin în grupuri de câte 2-6 persoane şi au vârste diferite. Familiile preferă 

destinderea într-o ambianţă plăcută, un spectacol de colinde, dansuri din diferite zone 

etnofolclorice ale ţării sau un eveniment cultural care aduce acumularea de  cunoştinţe pentru 

copii. Persoanele în vârstă caută relaxarea şi petrecerea plăcută a timpului liber în compania 

altor persoane de vârstă apropiată. 

 

6. Profilul beneficiarului actual 

Spectatorii Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, sunt, în marea lor majoritate, 

de tip tradiţionalist, dar cu nevoie de cunoaștere a culturii tradiționale. 

65 + 
4%

55 -64 ani
31%

45 - 54 ani
21%

35 - 44 ani 
17%

25 - 34 ani 
14%

18 - 24 ani
10%

13 -17 ani 
3%
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De asemenea, în rândul publicului școlar am putut constata preferinţe spre spectacole de 

tip educativ, cu prezentări şi exemplificări în detaliu ale costumelor populare, dar şi ale 

dansurilor din diferite zone etnofolclorice ale ţării și realizate în general pe tip de spectacole 

„Lecție de Folclor” în colaborare cu grădinițele și școlile gimnaziale din județul Tulcea. 

Aşadar, profilul beneficiarului actual ce vine la spectacolele Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” este diferenţiat după criteriul vârstei. Atingerea tuturor categoriilor de 

beneficiari ai actului artistic poate deveni optimistă doar dacă se va avea în vedere elaborarea 

şi experimentarea consecventă a strategiilor şi politicilor repertoriale eficiente (repertorii 

adecvate), în vederea motivării intrinseci a implicării tinerilor în exersarea/receptarea actului 

cultural de expresie folclorică. În prezent, beneficiarii acţiunilor instituţiei au constituit grupul de 

spectatori fideli ai spectacolelor, fiind cei care participă activ la activităţile legate de tradiții 

(dansuri, porturi, cântece populare, obiceiuri, divertisment).  

Beneficiarul ţintă al activităţilor instituţiei: 

- pe termen scurt, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a avut în vedere 

beneficiari de vârstă tânără - elevi şi tineri ai actului artistic, ca mod educativ, iar, pe termen 

lung, Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” răspunde cerinţelor culturale pr in 

oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală. Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a 

reluat în anul 2017, după o pauză de șase ani, „Lecțiile de folclor”, aceste spectacole aducând 

arta tradițională a neamului românesc în atenția micilor spectatori care, alături de doamnele 

educatoare sau învățătoare, dobândesc un bagaj de cunoștințe în acest domeniu. Prin 

participări la aceste spectacole, copiii au astfel șansa de a deveni în timp iubitori și susținători ai 

valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și 

universal. 
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B. Analiza activităţii instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea 

acesteia: 

1. Analiza programelor și a proiectelor instituției 

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” promovează valorile culturale autohtone, 

încurajează tinerele talente, asigură realizarea și exploatarea bunurilor culturale, a spectacolelor 

folclorice, precum și susținerea culturii dobrogene. 

Sub egida Consiliului Local și a Primăriei Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” a participat la realizarea diferitelor proiecte culturale, acționând pe 

baza principiilor fundamentale care guvernează sfera culturii și artei: autonomia culturii; 

primordialitatea valorii; ocrotirea și valorificarea patrimoniului cultural local și național; șansa 

egală de cultură; identitatea culturală națională în circuitul mondial de valori. Ca instituție de 

cultură, prin activitățile desfășurate, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” se 

adresează tuturor colectivităților socio-profesionale cu scop de serviciu cultural și educațional 

permanent. 

Instituţia, prin activitatea artistică pe care a susţinut-o, dezvoltă şi un caracter educativ prin 

activitatea de formare şi perfecţionare artistică a instrumentiştilor, dansatorilor şi interpreţilor de 

muzică populară și nu numai. 

Ansamblul îşi desfăşoară activitatea în principal pe baza programelor şi proiectelor elaborate 

de conducerea acestuia, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la 

viaţa culturală. Totodată instituţia și-a dorit să conserve, transmită şi să pună în valoare cultura 

tradiţională şi patrimoniul cultural imaterial în ţară şi în străinătate, să promoveze obiceiurile şi 

tradiţiile populare specifice fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Tulcea. 

De asemenea, dansatorii din cadrul Ansamblului, instruiesc și coordonează formații de dans 

locale și județene. 

Așa cum și-a propus în proiectul de management, Ansamblul a organizat și editat două 

publicații importante pentru istoria Dobrogei și implicit a județului Tulcea: 

 

 Volum antologic de studii istorice „140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România”, 

Coordonator Coman Ștefan, editura Academiei Oamenilor de Știință din România, București , 

2018, tipar-Tipografia Monitorul Oficial. 

 Primul număr al revistei semestriale de cultură și arte tradiționale „Dobrogea”, 

Redactor Șef – Coman Ștefan, Responsabil de număr Daniel Constantin Arhire, tipar- Tipografia 

Monitorul Oficial. Temele implementate au fost : 

o prezentarea Ansamblului și a activității sale în anul precedent apariției. 

o prezentarea Dobrogei din punct de vedere al specifității în ansamblul culturii tradiționale 

românești. Elemente de istorie și etnologie. 

o prezentarea unor tradiții și obiceiuri locale. 

Pentru anul 2019 , Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” își propune editarea a 

încă două numere ale revistei „Dobrogea” și a unui volum de cântece și melodii din Dobrogea, 

culese în anii 1960 – 1965 de către compozitorul și muzicologul Constantin Arvinte. 

 

Manifestări cultural - artistice organizate de către Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”  în anul 2018 și la care promovarea a fost făcută prin afiș: 
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Nr.  

Crt. Programul / Proiectul / Descriere Afiș 

 

1. 

24 ianuarie 2018, Spectacol aniversar „Uniți 

în cuget și-n simțiri”  

– s-a  prezentat în deschiderea spectacolului 

semnificația aniversării Centenarului Marii Uniri 

(1 Decembrie 1918), precum și, în context, 

semnificația zilelor de 5 ianuarie 1859 (alegerea 

la Iași a domnitorului Alexandru Ioan Cuza) și 24 

ianuarie 1859 (alegerea la București a aceluiași 

domnitor), această dublă alegere marcând în 

fapt unirea celor două principate, Țara 

Românească sau Valahia și Moldova). Scop: 

familiarizarea opiniei publice, în special a celor 

tineri, cu problematica unitară și coerentă a 

evenimentului, ca parte a unui proces istoric 

finalizat cu Marea Unire din 2018.      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. 

26 – 27 ianuarie 2018 „Revelionul 

Pensionarilor” 

Eveniment organizat pentru persoanele care 

sunt de vârsta a –II- a și a –III-a, care nu au avut 

posibilitatea de a participa la alte revelioane. 
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3. 

26 februarie 2018 „Sărbătoarea 

Dragobetelui”   

- spectacol dedicat zilei de Dragobete – 24 

februarie - care a avut ca scop promovarea 

tradițiilor populare. Dragobetele este o 

sărbătoare cu tradiții vechi și semnificații adânci 

în cultura românească. Dragobetele reprezintă 

sfârșitul unui anotimp și începutul unuia nou.  

 

 

4. 

8 martie 2018  

 „Ziua Internațională a Femeii” 

Spectacol de romanțe și cântece de petrecere 

dedicat Zilei Femeii. În cadrul spectacolului s-au 

sărbătorit cuplurile care au aniversat 50 de ani 

de căsătorie. 
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5. 

21 martie 2108 

Spectacol – Lecție de folclor 

 

Reluate în 2017 după o pauză de șase ani, 

aceste spectacole aduc arta tradițională a 

neamului românesc în atenția micilor spectatori 

care, alături de doamnele educatoare sau 

învățătoare, dobândesc un bagaj de cunoștințe 

în acest domeniu. Prin participări la aceste 

spectacole, copiii au astfel șansa de a deveni în 

timp iubitori și susținători ai valorilor morale, 

artistice și tehnice ale comunității locale, ale 

patrimoniului cultural național și universal.  

 

 

 

 

 

6. 

13 aprilie 2108 

Spectacol – Lecție de folclor 

 

Cultivarea valorilor și autenticității creației 

populare contemporane, precum și a artei 

interpretative profesioniste, este unul din 

obiectivele Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”. Copiii au luat parte la un 

spectacol de folclor muzical - coregrafic 

incluzând suite de jocuri populare din unele 

zone etno – folclorice ale țării, au aflat informații 

despre varietatea costumelor populare, le-au 

fost prezentate de către membrii Orchestrei 

Ansamblului „Baladele Deltei” diferite 

instrumente muzicale tradiționale care susțin 

jocurile și cântecele prezentate în spectacol, au  

ascultat cântece populare interpretate de soliștii 

vocali ai Ansamblului Folcloric „Baladele Deltei”. 
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7. 

15 aprilie 2018  Festival - Concurs Județean 

de Folclor „Florile Dobrogei” 

Festivalul a avut ca scop promovarea cântecului  

dobrogean, a valorilor locale și județene. 

Festivalul se adresează tuturor copiilor, tinerilor 

interpreţi de muzică populară, dar şi celor adulţi 

care au slujit și doresc să slujească cu credinţă 

şi devotament folclorul dobrogean.  

Juriul festivalului a fost alcătuit din :   

Președinte - Prof. dr. Monica Buhai – Inspector 

școlar pentru arte și pentru monitorizarea  

programelor privind accesul la educație la 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, membru - 

prof. Mihail Gheba - Inspector școlar pentru 

activități extrașcolare la Inspectoratul Școlar 

Județean Tulcea, membru - prof. Ștefan Coman 

- Maestru coregraf, director Ansamblul Artistic 

Profesionist “Baladele Deltei”, membru -  

Constantin Daniel Arhire – Secretar literar 

Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei” 

, membru - prof. Aurelian Croitoru – Dirijor 

Ansamblul Artistic Profesionist “Baladele Deltei” 

, membru - prof. Georgeta Nichifor – Solist vocal 

în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist 

“Baladele Deltei”. 

 

 

 

8. 

26 aprilie 2018  Spectacol artistic „Dans, 

Dans, Dans” 

- flashmob de dans susținut cu ocazia Zilei 

Mondiale a Dansului – 29 aprilie. 

Eveniment la care au participat peste 700 de 

dansatori din municipiul Tulcea. 
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9. 

29 aprilie 2018  Festival – Concurs Județean 

de Folclor pentru Copii și Tineret „Cununa 

dansului și portului popular dobrogean”    

Festivalul a avut ca scop valorificarea folclorului 

prin cântec şi dans, crearea posibilităţilor de 

afirmare a tinerelor talente, premierea celor mai 

artistice formaţii, confirmarea continuităţii 

tradiţiei populare, educarea copiilor şi tinerilor în 

spiritul respectului şi preţuirii tezaurului folcloric.  

Juriul festivalului a fost alcătuit din : prof. Ionel 

Garoafă - Președinte, maestru coregraf la 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, Craiova, 

prof. Marinică Vergil –membru,   Maestru 

coregraf la Şcoala Populară de Arte „Vespasian    

Lungu” Brăila, prof. Mihail Gheba – membru, 

Inspector școlar pentru activități extrașcolare la 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, prof. 

Laura  Felea – membru, Director Palatul Copiilor 

și Elevilor Tulcea, prof. Ștefan Coman – 

membru, Maestru coregraf, director Ansamblul 

Artistic Profesionist “Baladele Deltei”. 

 

 

10 

12 - 13 mai 2018  „Ziua Națională a Portului 

Tradițional din România” 

Sărbătoarea a avut ca scop promovarea portului 

tradiţional românesc, având în vedere că 

România are complexe şi variate costume 

populare, fiind totodată una dintre puţinele ţări 

din lume unde locuitorii din unele sate încă mai 

poartă frecvent costumele tradiţionale atât la 

sărbători, cât şi în timpul vieţii cotidiene. 
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11 

17 mai 2018   „Ziua Eroilor” 

Ziua Eroilor este sărbătoare națională - în țara 

noastră - pentru comemorarea celor care și-au 

jertfit viața în cele două războaie mondiale. Am 

prezentat Apelul Solemn, prin care am adus în 

atenția tinerilor municipiului Tulcea sacrificiul 

suprem pentru țară săvârșit de eroii celor două 

războaie mondiale - strămoșii lor și care erau din 

Tulcea. 
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12 

23 mai 2018  Ziua Națională a Aromânilor 

„Aromâni de ieri și de azi” 

Flashmob de dans aromân - Jocurile aromâne, 

între păstrare și continuitate prin spectacol 

folcloric. 
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20 iunie 2018 – Spectacol folcloric - Gura 

Portiței 

- spectacol folcloric –  

 

Realizarea unor spectacole la complexe turistice 

din județul Tulcea și Delta Dunării. 
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14 

13 - 15 iunie 2018  Festivalul- Concurs de 

Interpretare a Muzicii Populare „Natalia 

Șerbănescu”, ediția a VIII – a. 

Scopul acestui festival a fost descoperirea şi 
promovarea de talente interpretative, punerea în 
scenă a cântecului popular autentic, 
introducerea în circuitul valorilor spirituale 
româneşti, prezentarea autentică a frumuseţii 
costumului popular din diferite zone etnografice 
ale ţării, rememorarea şi transmiterea către 
generaţiile viitoare a valorilor etnografice  
româneşti.  
Juriul festivalului a fost alcătuit din : 
Preşedinte juriu - prof. Elise Stan – Doctor 
Etnomuzicolog și realizator  emisiuni  la TVR, 
membru - prof. Maria Tănase Marin – Doctor, 
interpret, dirijor, pedagog, producător și 
realizator de emisiuni TV, cercetător în muzica 
de folclor, membru - prof. Daniela Roxana 
Gibescu – Doctor muzicolog la Casa de Discuri 
„Electrecord” Bucureşti, membru -  prof. 
Gabriela Rusu Păsărin – Conf. univ. doctor, 
redactor și realizator de emisiuni folclorice la 
Radio România Oltenia Craiova, membru -   
Dorin Constantin Grama -  Director executiv 
televiziunea Favorit , membru - prof. Diana 
Hagiu – redactor muzical Radio „România 
Internațional” și Radio „Antena Satelor” , 
membru - prof. Ştefan Coman – Maestru 
coregraf, directorul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” , membru - prof. 
Aurelian Croitoru – Dirijor în cadrul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” , membru - 
Constantin Daniel Arhire – Secretar literar în 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 iunie 2018  

 „Ziua Universală a Iei” - Flashmob 

Ia este un simbol al identității și creativității 

spațiului românesc. Celebrată chiar în ziua 

Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută ca 

Sânzienele ori Drăgaica, cămașa din pânză 

impresionează cu broderiile sale și pentru a 

demonstra acest lucru oameni din lumea 

întreagă îmbracă „Ia” în această zi de 

sărbătoare. 
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7 – 12 august 2018  Festivalul Internaţional 

de Folclor pentru Copii „Peştişorul de Aur”, 

ediția a XXVI –a. 

Scopul Festivalului a fost acela de a aduna la 

Gurile Dunării pe toţi copiii mesageri ai 

folclorului din ţară şi de peste hotare, de a 

împărtăşi bucuria aceasta cu copiii din întreaga 

lume, de a face ca prietenia, bucuria şi 

dragostea dintre ei să dăinuiască peste timp. 

Dispunând de organizare dinamică şi eficace, 

Festivalul de la Tulcea a reuşit să îndepărteze 

orice frontiere, primind de-a lungul anilor 

ansambluri din Bulgaria, Georgia, Polonia, 

Ucraina, Franţa, Rusia, R. Moldova, Iugoslavia, 

Armenia, Grecia, Israel, Letonia, Lituania, 

Croaţia, Ungaria, Italia, Cipru, Venezuela, 

Macedonia, Serbia, Spania, Slovenia, Slovacia, 

Mexic, Coreea de Sud, Vietnam, Algeria,  

Turcia, România etc. 

Festivalul folcloric a invitat grupurile la un 

schimb cultural unde să sărbătorească cu noi 

pe tema: „Pacea de mâine începe cu prietenia 

de azi”. 

 

Juriul festivalului a fost alcătuit din : 
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PREȘEDINTE - Marin BARBU –maestru 
coregraf, preşedinte executiv  al Asociației 
Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din 
România (ACAFR) şi al secţiunii Comitetului 
Internațional al Organizatorilor de Festivaluri 
Folclorice (CIOFF) din România - București , 
membru - Nicolae GĂLĂȚEAN – profesor, 
Bistrița-Năsăud , membru - Adrian 
ARDELEANU - director Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Iași , membru - Iurie LEVCIC – profesor, 
director al Centrului Bucovinean de Artă pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 
Românești, Cernăuți-Ucraina , membru - Ion 
GHIORGHE –director Casa de Cultură Plopeni, 
președintele Asociației Așezămintelor de Cultură 
din România , membru - Lucica POPIȘCĂ – 
inspector general, Inspectoratul Școlar Județean 
Tulcea, membru - Carmen OLARU – PHD,  
jurnalist senior și redactor emisiuni TVR IAȘI , 
membru - Romeo TĂLMACIU – profesor, dirijor 
al Fanfarei de Copii „Rotaria”, Vaslui , membru - 
Ștefan COMAN - maestru coregraf, manager al 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” şi Director al Festivalului-Concurs 
Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, 
Tulcea, membru - Constantin Daniel ARHIRE – 
secretar literar al Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, Tulcea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26  

 

17 

15 august 2018, Ziua Comunei Ostrov 

Comuna Ostrov este aşezată în extremitatea 

sud-vestică a Dobrogei, pe Drumul Național 3. 

Comuna este încadrată în unitatea fizico - 

geografică a podişului Dobrogei de sud, 

fragmentat de văi scurte, adânci şi terminate 

prin limanuri fluviative la vărsarea în Dunăre 

(exemplu: Lacul Bugeac). Pătrunderea în acest 

spațiu din punct de vedere artistic este foarte 

greoaie , de aceea am organizat în colaborare 

cu Primăria comunei Ostrov , un spectacol 

dedicat hramului Bisericii Sf. Maria. 
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27 – 30 septembrie 2018,  „Târgul de 

toamnă” 

Seară folclorică românească în cadrul „Târgului 

de toamnă”, eveniment ce are semnificația 

legăturii dintre cultura pământului și cultura 

tradițională. 

Manifestare organizată în colaborare cu 

SC.Agropiețe.S.A Tulcea și Primăria 

Municipiului Tulcea. 
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2 octombrie 2018,  „Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice”  

Ziua internaţională a persoanelor vârstnice este 

marcată în fiecare an în data de 1 octombrie 

pentru promovarea drepturilor persoanelor de 

vârsta a treia, prin încurajarea de a participa 

activ la viaţa economică, politică, socială şi 

culturală, dar şi pentru promovarea unei imagini 

pozitive a îmbătrânirii. 
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11 noiembrie 2018 - Festivalul –Concurs de 

muzică corală și  religioasă „Ludovic 

Paceag”, ediția a –VI – a. 

Scopul acestui festival a fost acela de a 

promova grupuri corale și coruri de muzică 

creștină și polifonică. 

La ediția de acest an s-au înscris Corul 

mixt „Ioan D. Chirescu” (Cernavodă, jud. 

Constanța), Corul „Pr. Ion Ionescu” (Topoloveni, 

jud. Argeș), Corala „Muzicor” (Ploiești, jud. 

Prahova), Grupul vocal feminin „Dunăreanca” 

(Isaccea), Corul Liceului Teoretic „Gheorghe 

Munteanu Murgoci” (Măcin), Corala „Nihil Sine 

Deo” a Parohiei Dăeni, Corul Gimnazial al 

Liceului de Arte „George Georgescu”, Grupul 

vocal instrumental al Liceului de Arte „George 

Georgescu”, Corala „Carpe in Deum” a 

Seminarului Teologic „Sf. Ioan Casian”, Corala 

„Casiana” a Asociației Casiana și Corul „Cantus 

Libera” (toate din municipiul Tulcea).   

 Juriul a fost format din Adrian Ardeleanu, 

director al Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale 

Iași – președinte, Emil Antohi, manager al Casei 

de Cultură „Pr. Ion Ionescu” Topoloveni, 

Constantin Grăjdeanu, coordonator coral, 

membru în Consiliul Director al Asociației 

Naționale Corale din România, pr. Mihael – 

Marian Mihai, preot paroh al Bisericii „Adormirea 

Maicii Domnului și Sf. M. Mc. Dimitrie” Tulcea, 

Cornel Mutu, dirijor, președinte al Asociației 

Culturale „Muzicor” Ploiești, Mihail Gheba, 

inspector școlar pentru activități extrașcolare la 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Ștefan 

Coman, managerul Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, și Constantin 

Daniel Arhire, secretar literar al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” – membri. 

Juriul a acordat diplome, premii, cupe etc. 
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12 - 13 noiembrie 2018 – Lansare carte „140 

de ani de la Unirea Dobrogei cu România”. 

Gala „100 pentru Tulcea” 

Lansare de carte și Festivitatea de premiere a 

concursului de studii istorice „140 de ani de la 

Unirea Dobrogei cu România”. Gala „100 pentru 

Tulcea”. 

Manifestare organizată în colaborare cu 

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Muncipiului 

Tulcea și Teatrul „Jean Bart” Tulcea. 
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14 noiembrie 2018 – „Ziua Dobrogei” 

Manifestări prilejuite de aniversarea a 140 de ani 

de la revenirea Dobrogei la Patria mamă. Unirea 

Dobrogei cu Patria Mamă reprezenta, după 

unirea Moldovei cu Ţara Românească din 1859, 

o nouă şi importantă etapă în procesul de 

desăvârşire a unităţii de stat a românilor, proces 

încheiat prin Marea Unire din 1918. 

Au participat artiști precum Alexandru Pugna, 

Constantin Enceanu, Laura Lavric, Marius 

Ciprian Pop, Grupul Coral „Cantus Libera”, 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” și Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

 

Manifestare organizată în colaborare cu 

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Muncipiului 

Tulcea și Teatrul „Jean Bart” Tulcea. 
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29, 30 noiembrie – 1,2 decembrie 2018 „Ziua 

Naţională a României”  

Spectacol aniversar 1 decembrie.  

1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul 

principal din istoria României, dată la care 

Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea 

Transilvaniei cu România, totodată cerându-se 

un singur stat naţional.  

Spectacolul internațional de folclor „Centenarul 

Marii Uniri. 1918 - 2018”, acțiune culturală 

cofinanțată de Ministerul Culturii și Identității 

Naționale. Spectacolul și-a propus să aducă pe 

scena tulceană câte un ansamblu folcloric din 

fiecare capitală a unei uniri românești, și anume: 

Iași, București, Alba Iulia, Chișinău, Cernăuți, 

Tulcea, precum și din Municipiul Focșani, orașul 

în care ar fi trebuit să funcționeze instituțiile 

comune ale celor două Principate Unite, și 

anume: Comisia Centrală (Parlament) și Înalta 

Curte de Casație și Justiție. 

Manifestare organizată în colaborare cu 

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Muncipiului 

Tulcea și Teatrul „Jean Bart” Tulcea. 
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1 decembrie 2018 – Ziua Națională a 

României 

1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul 

principal din istoria României, dată la care 

Marea Adunare de la Alba-Iulia votează unirea 

Transilvaniei cu România, totodată cerându-se 

un singur stat naţional. Cu toate acestea, primul 

pas a fost făcut, de fapt, între 21 noiembrie-4 

decembrie 1918.La evenimentul dedicat Marii 

Uniri au participat elevii Școlii Generale din 

Mihail Kogălniceanu, Ansamblul Folcloric (de 

copii și tineret) „Dorulețul” – formația de dansuri 

populare și grupul vocal, soliștii Georgeta 

Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel 

Atanasof. Invitați: solista Angelica Flutur și 

Grupul „Ethnos” din Chișinău (Republica 

Moldova). Regia artistică și coregrafia: prof. 

Ștefan Coman, managerul Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”.  

    Manifestarea a fost cofinanțată de Ministerul 

Culturii și Identității Naționale.  

Spectacolul a fost realizat în colaborare cu 

Primăria Comunei Mihail Kogălniceanu. 
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12 -16 decembrie 2018 

Spectacol și Festival – Concurs de colinde, 

datini și obiceiuri de iarnă „LERU’I  LER” 

Festivalul și-a dorit să promoveze datinile și 

obiceiurile de iarnă și să creeze o punte a 

cunoașterii între toate comunitățile din România 

prin crearea unui schimb de experiențe între 

copii, tineri și adulți. Suita de manifestări pe care 

Ansamblul o organizează anual în această 

perioadă -  Spectacolul de Datini și Obiceiuri de 

Iarnă „La Dalbă Cetate” – a fost urmată de două 

spectacole susținute pe scena din Piața 

„Tricolorului” din municipiul Tulcea și un concurs 

la Satul Pescăresc din Tulcea , la care au 

participat formații de datini și obiceiuri de iarnă 

din municipiul și județul Tulcea.   
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15 și 18 decembrie 2018      Tulcea – Casa 

Avramide - ora 17:30,  Corul Seminarului 

Teologic „Sf. Ioan Casian”,                                                                                       

Grupul vocal al Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”.              

Expoziție tematică – Istorie în imagini                                 

- Moment lecție.  

Totodată, au fost premiați olimpicii la Istorie și 

Socio - Umane din Tulcea.  

Au fost înmânate diplome și antologia pe tema 

„140 de ani de la Unirea Dobrogea cu România”  

tuturor celor 14 comunități etnice din municipiul 

și județul Tulcea. 
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Alte spectacole și festivaluri la care Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a 

participat: 

− 16 februarie - Palatul Copiilor Tulcea – ora 17:00 – Spectacol artistic pentru Anul 

Chinezesc –Delegație Chineză – Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 22-25 februarie - Spectacol folcloric susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele   

Deltei” și Ansamblul folcloric „Doruleţul” la Târgul de Turism „Romexpo” – București;  

− 10 martie  - Palatul Copiilor– ora 10:00  - Spectacol dedicat Mărtișorului și Zilei de 8 

martie – Ziua Mamei – Ansamblul folcloric „Dorulețul”, formații de copii; 

− 26 martie  - Tulcea - Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  – Oră deschisă – 

vizita unei clase de elevi de la Școala Generală „Ion Luca Caragiale” din Tulcea; 

− 28 aprilie - Dunăvățul de Jos – Complex „Holbina”  – Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 17 mai - Complex „Delta” Tulcea – Spectacol artistic susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 19  mai - Valea Nucarilor – „Festivalul Bujorilor” - Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 19  mai - Spectacol artistic susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 

„Puflene Resort” din Comuna Murighiol;   

− 20 mai - Agighiol  – „Festivalul Bujorilor” – Au participat Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”, Ansamblul „Mugurii Bărăganului”, Ansamblul „Cununa Bărăganului”, 

Ansamblul „Mușețeanca”, Ansamblul „Mlădițe Dobrogene”,  Ileana Lăceanu;              

− 21 mai    - Tulcea -Grădinița cu Program Prelungit nr.3 – Spectacol „Lecție de Folclor” –

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”;  

− 23 mai - Tulcea – Complex „Delta” - Spectacol artistic susținut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul” – Consiliul Județean Tulcea –Delegație europeană;  

− 25  mai    - Sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” -Școala Altfel – 

Grădinița „Elena Doamna”  – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

 

27 

17 decembrie 2018         Constanța –  Muzeul 

de Istorie -  ora 13:00, „Lansare carte 140 de 

ani de istorie” –  Au fost premiați elevi care 

s-au distins în studiul istoriei și profesori din 

Constanța. 

Au participat peste 100 de elevi , profesori, 

oameni de cultură, iubitori de istorie dobrogeană 

și românească. 
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− 25  mai  -  Tulcea – Palatul Copiilor Tulcea– Festival Județean de Folclor pentru 

preșcolari; 

− 28 mai – 5 iunie- Slovacia, Zvolen – Festival Internațional de folclor – Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 31 mai – 2 iunie  - București, Festivalul Concurs Național „Sunt cetățean european și mă 

implic” –Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 1 iunie    -Tulcea - Hotel Esplanada –Spectacol artistic susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” (Delegație Europeană);  

− 13  iunie   -Complex „Gura Portiței” – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

(dansatori +soliști vocali);  

− 15 -17 iunie - Dorohoi – Festival – Concurs Internațional de muzică populară „Mugurelul” - 

soliștii vocali ai Ansamblului Folcloric „Dorulețul”;   

− 20 iunie -Complex „Gura Portiței ”– Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric ”Dorulețul”;  

− 20 iunie   - Complex „Delta”– Spectacol susţinut de Ansamblul  Folcloric „Dorulețul”;  

− 22 iunie – Complex „Gura Portiței” - Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

(„Dorulețul”);  

− 24,  iunie - Tulcea – Piața Civică – „Ziua Iei ” – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”, Ansamblul Folcloric „Dorulețul”, Școala de dans;   

− 27  iunie - Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul  Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 29  iunie - Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul  Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 11  iulie -Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;  

− 18 iulie -Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 20 iulie -Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;      

− 25 iulie-Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut deAnsamblul Folcloric „Dorulețul”;                 

− 27 iulie -Complex „Gura Portiței” – Spectacol susţinut de Ansamblul  Folcloric „Dorulețul”;  

− 1 august - Complex „Gura Portiței” – Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 3 august - Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 7 august   - Complex „City” , Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 15 august  - Ostrov – Ziua Comunei – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 15 august  - Complex „Gura Portiței” – Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 19 august - Văcăreni – Hramul Comunei „Fiii Satului” – Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”. Invitați din țară;  

− 22  august  - Complex „Gura Portiței” – Spectacol susţinut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 23-28 august   – Bulgaria, Primorsko – Festival Internațional de Folclor pentru copii – 

Ansamblul folcloric „Dorulețul”;  

− 24 august   - Complex „Gura Portiței" – Spectacol susţinut de Ansamblul Artistic 

Profesionist  „Baladele Deltei”;  

− 29 august  - Complex „Gura Portiței” – Spectacol susţinut de  Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”;  



33  

− 31 august  - Complex „Gura Portiței" – Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 6  septembrie- Complex „Delta” – Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 10 septembrie   - Tulcea – Liceul „Grigore Moisil” – Deschiderea anului școlar-  Logistic;  

− 15 septembrie  - Piața Civică – Deschiderea anului școlar – Palatul Copiilor Tulcea,  

Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 15 septembrie  - Complex „Gura Portiței”– Spectacol susţinut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 18 septembrie - Complex „Delta” – Spectacol artistic susținut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 22 – 26 septembrie  - Slatina, Olt – Festival-Concurs Arte si Tradiții Românești- 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 3 octombrie – Complex „Europolis” (Apicola)– Spectacol susținut de Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”;  

− 8-9-10-11 octombrie - Tulcea – Sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” – 

Lucrare coregraficaă–Jocuri din Dobrogea – Theodor Vasilescu, Marin Barbu și Ștefan Coman;   

− 13 octombrie   - Murghiol – Puflene Resort –Spectacol susţinut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” (Sindicate –învățământ, Conferința Națională);               

− 15-16-17 octombrie - Bran, Brașov. Întâlnirea C.I.O.F.F. România;    

− 18  octombrie  - Palatul Copiilor Tulcea– Ministerul Educației - Spectacol susținut de 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” + logistic;  

− 27 octombrie    - Tulcea, Piața Civică– Spectacol artistic susținut cu ocazia aniversării a 

140 de ani de la înființarea unității militare mecanizate Tulcea – Ansamblul Folcloric „Dorulețul”   

(Primărie, Comandor Vataman) și alte formații din Constanța și Tulcea;  

− 27 octombrie - Complex „Apollo” – Spectacol susținut de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;  

− 13 noiembrie  - Complex „Delta” – Spectacol susținut de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;   

− 24 noiembrie   -Tulcea - Palatul Copiilor Tulcea  - Spectacol artistic dedicat zilelor de 14 

Noiembrie și 1 Decembrie – Ansamblul Folcloric „Dorulețul”;  

− 24 noiembrie   - Complex „Delta” – ora 18:00 – Spectacol susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele   Deltei”;   

− 15 decembrie  - Tulcea –Complex „Esplanada Parc” -  ora 17:45 - Spectacol susținut de 

Ansamblul Profesionist „Baladele Deltei” (Vard);                                                   

− 15 decembrie - Tulcea –Restaurant „Ca Odinioară” -  ora 20:00 - Spectacol susținut de 

Ansamblul Profesionist „Baladele Deltei” (Fraher);    

− 20 decembrie - Sala „Mihail Kogălniceanu” – Colinde – Grupul vocal al Ansamblului 

folcloric „Doruleţul” şi Grupul vocal al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” - 

Formația de dansatori– „Plugușor” pentru Consiliul Local Tulcea;  

− 20 decembrie  - Complex „Delta” – ora 20:00 – Spectacol susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” (Aquaserv);  

− 20 decembrie  - Complex „Delta” – ora 21:30 – Spectacol susținut de Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 21 decembrie    - Complex „Delta” – ora 13:30 – Spectacol susținut de Ansamblul folcloric 

„Doruleţul”(Consiliul Județean Tulcea).          
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Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost invitat în anul 2018 la următoarele 

evenimente:  

− 29 ianuarie -  Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat la 

Emisiunea „La Măruță”, concursul „Duelul Ansamblurilor Folclorice”, difuzată pe postul de 

televiziune PRO TV - București;  

− 14 februarie - Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat, în cadrul 

Emisiunii „La Măruță”, la concursul „Duelul Ansamblurilor Folclorice”, difuzat pe postul de 

televiziune PRO TV- București;  

− 20 februarie - Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a luat parte la 

Emisiunea „La Măruță”, concursul „Duelul Ansamblurilor Folclorice”, difuzată pe postul de 

televiziune PRO TV- București;  

− 27 martie - București – Circul „Globus” -  Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

a susținut un spectacol cu ocazia Zilei Unirii Basarabiei cu România (la data de 27 martie 1918);  

− 26 mai - Comuna Casimcea – Hramul Comunei – Conducerea Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 27 mai  - Comuna Greci – Hramul Comunei – Rusaliile – Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;  

− 16  iunie  - Isaccea - Spectacol artistic susținut de Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;  

− 22 iunie - Slatina – Festivalul Național „Sărbătoarea Iei”- Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”;  

− 30 iunie  - București – Ateneul Român - Festivalul Internațional „Muzici și Fanfare în 

Cișmigiu”. A participat (inclusiv la paradă) Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

(TVR1);  

− 1  iulie   - Luncaviţa– Hramul Comunei – „Sărbătoarea Teiului” - Ansamblul Artistic 

Profesionist  „Baladele Deltei” a susținut spectacol;  

− 4 -7 iulie - Timișoara – „Festivalul Inimilor” – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”;  

− 28 iulie -Tulcea –Piața Civică – „Festivalul Filmului Interetnic” – Formația de dans a 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” (dans țigănesc);  

− 4-5 august - Arad (Chișineu Criș) - Ziua Orașului – La spectacolul de duminică, 5 august , 

a participat Ansamblul  Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;   

− 1 septembrie  - Jurilovca - Sărbătoarea Borșului Pescăresc – Spectacol susţinut de 

Ansamblul Artistic Profesionist  „Baladele Deltei”;  

− 8 septembrie - Comuna Baia– Hramul Comunei - Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” a susținut un spectacol;  

− 15 – 16 septembrie  - Republica Moldova, Chișinău – Festivalul Internațional „Generația 

Centenar” – Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 3- 7 octombrie -  Iași – Festivalul Internațional „Trandafir de la Moldova”, ediția L  –

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;      

− 14  octombrie   - Ceamurlia de Jos – Ziua Comunei, spectacol susținut de Ansamblul 

Artistic Profesionist  „Baladele Deltei” și formații locale;  

− 28 octombrie - Niculițel - Ziua Comunei – Târg de Toamnă – A participat Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele  Deltei”. Invitați: Ansamblul Folcloric din Crihana Veche (Republica 
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Moldova), Ansamblul „Plai de Dor” din Niculițel, Anastasia Lazariuc, Nicușor Iordan și Ana Maria 

Rosa Preda, Ancuța Gălățeanu, Nicoleta Gălățeanu;  

− 3 noiembrie  - București – „Complex Expozițional”– Spectacol  susținut de Ansamblul 

Artistic  Profesionist „Baladele Deltei”;  

− 20 noiembrie  – București, TVR 2 - Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.   

 

Datorită palmaresului, repertoriului şi performanţelor obţinute, cât şi profesionalismului de 

care au dat dovadă, membrii ansamblului „Baladele Deltei” au fost  invitaţi în nenumărate rânduri 

să prezinte spectacole la posturi de televiziune cum ar fi: 

- TVR 1 

- TVR 2 

- ETNO TV 

- TV Favorit 

- PRO TV 

- KANAL D.  

 

De asemenea, s-au primit oferte din partea unor agenţii – operatori de turism care au solicitat 

susţinerea de spectacole folclorice pentru turiştii români sau străini ce au vizitat Tulcea şi Delta 

Dunării, spectacolele având loc atât în incinta unor complexe turistice, cât şi pe nave de 

croazieră, pontoane - dormitor sau alte locaţii asigurate de beneficiari. 

Principalii agenţi economici care au solicitat spectacole pentru turişti sunt: 

- SC „City” Tulcea;  

- SC „Europolis” Tulcea;  

- SC „Complex Delta” Tulcea;  

- Complex „Esplanada”;  

- Complex „Puflene Resort”, Murighiol;  

- Complex „Gura Portiței”;  

- Complex „Apollo”.  

 

Spectacole susținute pe nave de croazieră -  total 32, din care: 

- Nava „Regina Rheni”   - 6;  

- Nava „Amadeus Royal”  - 2;  

- Nava „Dnepr Princess”  - 2;  

- Nava „Vivaldi”  -12;    

- Nava „L’Europe”   - 8;   

- Nava „Prima Donna”  - 2.  

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat în anul 2018 la 

următoarele manifestări cultural  - artistice și spectacole:    

− Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea   - 16; 

− Spectacole susținute la Teatrul „Jean Bart” Tulcea  - 8; 

− Spectacole Lecție de Folclor   - 4; 

− Spectacole susținute la Sala Sporturilor Tulcea  - 3; 

− Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 17; 

− Spectacole susținute pe nave de croazieră – 20; 

− Spectacole susținute în județul Tulcea    - 13; 
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− Festivaluri județene   - 3; 

− Festivaluri naționale    - 6; 

− Festivaluri internaționale   - 1; 

− Spectacole susținute la emisiuni din cadrul televiziunilor PROTV și TVR2  - 6; 

− Participarea managerului la manifestări naționale și internaționale  -11; 

 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” a participat  în anul 2018 la următoarele manifestări 

cultural  -  artistice și spectacole:    

− Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea  - 10; 

− Spectacole susținute la Teatrul „Jean Bart” Tulcea   - 2; 

− Spectacole susținute la Sala Sporturilor Tulcea  - 3; 

− Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 23; 

− Spectacole susținute cu ocazia primirii oficiale a unor delegații europene de către  

Consiliul Județean Tulcea - 4 

− Spectacole susținute pe nave de croazieră – 12; 

− Spectacole susținute în județul Tulcea   - 13; 

− Festivaluri județene   - 3; 

− Festivaluri naționale   - 4; 

− Festivaluri internaționale  - 4; 

 

Numărul total de spectacole susținute de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și 

Ansamblul Folcloric de copii „Dorulețul” sunt : 

− Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea  - 26; 

− Spectacole susținute la Teatrul „Jean Bart” Tulcea   - 10; 

− Spectacole susținute la Sala Sporturilor Tulcea  - 3; 

− Spectacole susținute în complexe turistice din județul Tulcea  - 40; 

− Spectacole susținute cu ocazia primirii oficiale a unor delegații europene de către  

Consiliul Județean Tulcea - 4 

− Spectacole susținute pe nave de croazieră – 32; 

− Spectacole susținute în județul Tulcea   - 26; 

− Festivaluri județene   - 6; 

− Festivaluri naționale   - 10; 

− Festivaluri internaționale - 5; 

− Spectacole susținute la emisiuni din cadrul televiziunilor PROTV și TVR2  - 6; 

− Participarea managerului la manifestări naționale și internaționale  -11; 

 

     Din numărul total de spectacole susținute pe parcursul anului 2018, 78 au fost cu încasări de 

venituri proprii :  

- 6  spectacole cu încasări din vânzarea biletelor; 

- 72  de spectacole cu încasări din prestări servicii artistice. 

 

2. Concluzii 

Pentru iniţierea şi educarea viitorilor spectatori au fost organizate spectacole – lecţie de 

folclor pentru copiii şi elevii din toate grădiniţele şi şcolile tulcene. 
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Exemplificăm aici organizarea şi susţinerea manifestărilor cultural – artistice la care a 

participat Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” şi spectacolele folclorice pe care le-a 

susţinut atât pentru turiştii care tranzitează Tulcea, cât şi cele susţinute în localităţile din judeţ cu 

ocazia unor evenimente culturale, istorice, religioase, dar și participarea la diferite manifestări în 

ţară şi peste hotare. 

De asemenea, în vederea dezvoltării gustului către frumos, au fost susţinute lunar sau chiar 

de două ori pe lună seri de muzică, dans şi poezie/literatură, spectacole ce au avut un succes şi 

în acest an. 

În judeţ, au fost organizate spectacole folclorice în localităţile: Niculiţel, Casimcea, Luncaviţa, 

Mihail Kogălniceanu, Văcăreni, Babadag, Ostrov, Luncavița, Valea Nucarilor, Greci, Isaccea, 

Ceamurlia de Jos, Murighiol, iar în ţară la Bucureşti, Sibiu, Brăila, Galaţi,  Constanţa, Timișoara, 

Arad, Slatina.  

 

2.1 . Reformularea mesajului 

Potrivit obiectului de activitate, competenţelor şi structurii sale de organizare, 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” urmăreşte : 

− oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

− conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial în ţară şi străinătate; 

− valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi internaţional; 

− promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare specifice 

fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Tulcea; 

− păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 

− promovarea turismului cultural de interes local; 

− dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional; 

− realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: 

festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

− iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale a judeţului Tulcea; 

− întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în valoare a patrimoniului 

cultural, precum şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; 

− desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale 

zonale; 

− prezentarea de producţii proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor şi al altor manifestări 

cultural-artistice; 

− colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte personalităţi în domeniu. 

Principalele direcţii de dezvoltare ale Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” sunt: 

❖ Organizarea comunicării: 

− Constituirea unei baze de date actualizate cu publicaţii scrise/online, posturi de radio/tv, 

instituţii culturale, posibili parteneri, dar şi cu spectatori, mass - media şi potenţiali parteneri 

strategici sau comerciali; 

− Organizarea şi actualizarea arhivei Ansamblului - actualizarea arhivei foto şi video şi 

organizarea dosarelor de evenimente şi a dosarelor de presă; 

❖ Informare regulată:  
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− informarea periodică a partenerilor media şi a potenţialilor parteneri şi sponsori despre 

activitatea Ansamblului şi realizarea unui decont de imagine; 

− informarea în permanenţă a publicului prin actualizarea site-ului instituţiei; 

− actualizarea constantă a paginii de socializare Facebook, pentru informarea persoanelor 

care folosesc în mod frecvent platformele de socializare prin portaluri on-line, prin linkuri 

inter-instituţionale; 

❖ Relaţia cu presa: 

− creşterea numărului de parteneri media şi a calităţii parteneriatelor; 

− organizarea de conferinţe de presă cu ocazia evenimentelor culturale; 

− informare regulată cu privire la activitatea instituţiei prin transmiterea de machete de 

presă, articole sau interviuri; 

− actualizarea dosarelor de presă; 

− comunicare online;  

− îmbunătăţirea imaginii şi a structurii site-ului Ansamblului pentru a facilita modalităţile de 

obţinerea a informaţiilor; 

− actualizarea în permanenţă a paginii de socializare Facebook, oferind posibilitatea unui 

feedback sporit din partea publicului şi o identificare mai exactă a profilului spectatorului;    

❖ Promovare prin evenimente: 

− organizarea de evenimente pentru public, cu scopul apropierii acestora de artiştii şi 

activitatea Ansamblului; 

− prezentarea de spectacole folclorice la sediu, în judeţ, în ţară şi în străinatate; 

− promovarea programelor adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale zonale; 

− promovarea producţiilor proprii în cadrul festivalurilor, sărbătorilor şi al altor manifestări 

cultural-artistice; 

− Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pentru îndeplinirea misiunii, trebuie să 

plaseze în conştiinţa publicului un mesaj canalizat pe trei direcţii de comunicare a valorilor, 

mesaj ce va ajunge la destinaţie doar dacă va fi asimilat în primul rând de către personalul 

artistic, dar şi de cel non-artistic din cadrul instituţiei. 

 

2.2.  Descrierea principalelor direcții pentru îndelinirea misiunii 

 

a. Vocaţia înseamnă arhetip, ea având nevoie de identificare şi de recunoaştere, iar 

disciplina înseamnă algoritm; aceasta impune perfecta definire şi cunoaştere cauzală – 

capacitarea intercolegială în toate compartimentele ansamblului fiind o realitate evidentă, un 

adevărat prototip axiomatic. 

 

VOCAȚIE
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b. Tradiţia înseamnă autenticitate, dar şi continuitate, aceasta desemnând o distribuţie şi o 

succesiune neîntreruptă în spaţiu şi timp a mijloacelor dinamice, dinamismul înseamnă 

creativitate, iar creativitatea este capacitatea de a genera noi idei. De aceea, considerăm că în 

contextul diversităţii lumii contemporane, a opţiunilor profesionale din ce în ce mai variate şi a 

dinamicii evoluţiei sociale, răspunsul unui management profesionist este acela de a lansa noi 

provocări pe tărâmurile artei interpretative, precum şi de a răspunde astfel cerinţelor acute ale 

generaţiilor de artişti. Cum anume? Prin permanenta raportare la realitatea culturală a zilelor 

noastre. Acest lucru se face prin: 

- stilul de lucru, ce constă în adaptarea mijloacelor la noile standarde tehnologice; 

-  luciditate critică şi auto-exigenţă; 

- perfecţionare permanentă. 

 

c.    Profesionalism înseamnă identitate, acesta putând fi aplicat şi transmis în mediul 

artistic, şi nu numai, doar cu ajutorul comunicării. 

 După cum se ştie, ambientul prietenos creşte posibilităţile creative şi confortul interior al 

oamenilor. De aceea, trebuie încurajat lucrul într-o atmosferă sigură, relaxată, colocvială chiar, 

dar fermă şi conştientă. Doar atunci se poate vorbi de existenţa unui mediu propice dezvoltării 

performanţei artistice. Obţinerea acestei interfeţe prietenoase se face prin comunicare, adică 

prin transferul ori schimbul de informaţie cu Celălalt (Ceilalţi). Acest transfer nu poate fi realizat 

însă fără o tehnologie adecvată, căci tehnologia este catalizatorul oricărui avans mental şi 

material. Atât activităţii artistice, cât şi informării şi comunicării necesare profesiei (de interpret, 

dansator, instrumentist) le este indispensabil confortul tehnologic. Tuturor ne este indispensabilă 

conectarea rapidă la lumea tehnologiei. 

 

 Principalele direcţii au la bază următoarele principii fundamentale: 

ARTISTIC  PUBLIC     FINANCIAR  OPERATIONAL 

Excelenţă Artistică 

Standarde 

Internaţionale; 

- Spectacole de 

calitate 

excepţională; 

Programe Inovative 

şi Echilibrate; 

-Îmbinarea 

repertoriului clasic 

de bază cu producţii 

de noutate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accesibilitate-Prin 

atitudine, acoperire 

geografică,preţ şi 

permisivitate;  

-Acţionând pentru 

eliminarea barierelor  

sociale,economice 

şi etnice. 

Responsabilitate   

  Financiară 

-Maximizarea 

veniturilor şi 

controlul 

costurilor pentru 

a optimiza 

valoarea 

serviciilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultură Organizaţională 

(internă şi externă) 

-Ascultarea tuturor 

ideilor şi dezvoltarea 

unei comunicări 

permanente şi 

eficiente în  spiritul 

colaborării; 

-Crearea de oportunităţi  

pentru 

stimularea,dezvoltarea şi 

desăvârşirea acesteia;  

Management Flexibil: 

-Recunoaşterea 

talentului, muncii 

asidue şi loialităţii. 
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C. Analiza organizării instituţiei și propuneri de restructurare și/sau 

reorganizare, după caz 

1. analiza reglementărilor interne ale instituției și a actelor normative incidente 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este organizat şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2007 privind instituţiile şi 

companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, 

cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 353/2007. 

 Funcţionarea ansamblului este asigurată prin activitatea personalului angajat cu contract 

individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, în funcţii de specialitate şi funcții 

administrative, precum şi prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor 

şi proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe sau în baza unor convenţii reglementate de Codul Civil. 

Organigrama și statul de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” se 

aprobă anual sau de câte ori este nevoie prin hotărâre a Consiliului Local Tulcea.  

Statul de funcţii al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” cuprinde structura 

funcțiilor contractuale, pe cele două componente, de conducere și de execuție, cu gradul/treapta 

profesională pentru fiecare funcție, nivelul studiilor necesare și numărul de posturi necesare și 

numărul de posturi. 

 

Analiza statului de funcţii: 

Anul 2018 

Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 63 10 

Personal de conducere 4 3 1 

Personal de specialitate 49 41 8 

Personal tehnico-administrativ 20 19 1 

 

În cursul anului 2018, a existat o fluctuaţie în rândul personalului, precum și 

promovări/cursuri de specializare. Potrivit prevederilor legale în materie, în anul 2018 au fost 

efectuate evaluările personalului pentru perioada 1.01.2018 – 31.12.2018. 

 De asemenea, prin dispoziţiile actelor normative în domeniul salarizării, în cursul anului 

2018 a fost acordat începând cu luna octombrie sporul de 15% pentru condiţii grele de muncă. 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 Actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern conform 

Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 

intern/managerial al entităţilor publice. Au fost definite obiective determinante, legate de 

scopurile Ansamblului, precum şi cele complementare, legate de fiabilitatea informaţiilor, 

conformitatea cu legile, regulamentele interne şi comunicarea obiectivelor definite tuturor 

salariaţilor; 

 În cursul anului 2018, în vederea aplicării principiului transparenţei activităţii instituţiei, au 

fost revizuite elementele ce constituie site-ul oficial al instituţiei. Datele sunt actualizate periodic 

pentru a pune la dispoziţia cetăţenilor cât mai multe informaţii referitoare la activităţile şi 

evenimentele ce se organizează în cadrul Ansamblului; 
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 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul instituţiei a emis, în anul 2018, 35 de decizii. În 

principal, ca urmare a modificărilor legislative intervenite în domeniul financiar şi resurse 

umane, au fost emise decizii care au vizat: 

− angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor din bugetul de venituri și cheltuieli 

al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

− organizarea controlului financiar preventiv propriu şi exercitarea controlului financiar 

preventiv propriu la nivelul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;  

− constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor; 

− constituirea comisiei pentru recepţia bunurilor şi a obiectelor de inventar; 

− constituirea comisiilor de inventariere; 

− majorări salariale. 

 

2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne 

   În funcție de modificarea actelor normative ce reglementează domeniul de activitate al 

instituției, propunerile privind modificarea unor reglementări interne au fost analizate în Consiliul 

de Administrație și aprobate, după caz, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Tulcea. 

3.  Analiza imaginii existente a instituției pentru îmbunătățirea acesteia, propuneri 

pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari (studii de consum, cercetări, alte surse de 

informare) 

   În cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este organizat şi funcţionează 

Consiliul Administrativ, ca organ deliberativ de conducere. Atribuțiile specifice domeniului de 

activitate al acestuia sunt stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” aprobat de către Consiliul Local Tulcea.  

     Consiliul Administrativ emite hotărâri asupra: 

− regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei instituţiei; 

− proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei; 

− programelor de activitate şi a direcţiilor de dezvoltare ale ansamblului; 

− colaborărilor ansamblului cu alte instituţii din ţară şi străinătate; 

− regulamentului de ordine interioară al instituţiei; 

− măsurilor pentru perfecţionarea, încadrarea şi promovarea salariaţilor, potrivit legii. 

În perioada de referință, Consiliul Administrativ a funcționat și și-a exercitat atribuțiile 

specifice, astfel încât s-a întrunit într-un număr de 7 ședințe în care au fost emise 7 hotărâri. 

 

4.  Măsuri luate pentru gestionarea patrimoniului instituţiei,  îmbunătăţiri/ 

refuncţionalizări ale spaţiilor  

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”  își desfășoară activitatea la sediul actual 

al Consiliului Județean Tulcea, situat pe strada Mircea Vodă, nr. 67A, Tulcea, în baza unui 

contract de comodat cu nr. 844 din data de 04.08.2017 și completat prin act adițional nr. 2 din 

data de 26.10.2018, încheiat cu Consiliul Județean Tulcea . 

Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea instituției se gestionează potrivit 

dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile de protecție 

prevăzute de lege în vederea protejării acestora.  

Aceste spaţii au fost dotate cu mobilier nou, precum şi cu birotica şi aparatura electronică 

necesare desfăşurării în condiţii optime a activităţii. De asemenea, au fost achiziţionate 

costumele populare pentru dansatori şi orchestră. Aceste investiţii au contribuit, cât s-a putut, la 
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crearea unui climat cât mai atrăgător şi mai plăcut în instituţie şi, totodată, impun obligativitatea 

continuării procesului de îmbunătăţire a activităţii și spectacolelor. 

S-a căutat, atât cât s-a putut, să se obţină un maximum de ambianţă funcţională şi estetică 

pentru sediul principal al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Trebuie însă modernizată sala de lucru ( repetiție ) a compartimetelor artistice , întrucât , 

conform normelor de securitate în muncă, sala trebuie să fie dotată cu pardoseală din lemn sau 

parchet. Din cauza lipsei acesteia, dansatorii au mari probleme de săăptate și acuză frecvent 

dureri de spate. Această situație trebuie remediată. 

 

5. Viziunea  proprie  asupra utilizării instituției  delegării ca modalitate legală a 

continuității procesului managerial 

În ceea ce priveşte delegarea competenţelor, precum şi necesitatea asigurării echilibrului 

instituţional la nivel de decizie, este de menţionat faptul că definirea clară a atribuţiilor fiecărui 

post din organigramă face vizibil un sistem optim al comunicării, capabil să asigure o bună 

desfășurare a activității curente la nivelul instituţiei. 

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”, managerul este ajutat în procesul managerial de Consiliul de Administrație și 

contabilul șef. Delegarea responsabilităților se face prin decizie a managerului. În absența 

managerului, ansamblul este condus de o persoană din cadrul instituției, desemnată de 

manager prin decizie scrisă. 

Ce trebuie urmărit în elaborarea procedurii de delegare: 

- identificarea activităţilor ce pot fi delegate; 

- alegerea persoanei potrivite prin prisma cunoştinţelor, a experienţei; 

- transferul de atribuţii, competenţe, responsabilităţi trebuie să aibă caracter temporar; 

- relaţia de delegare se stabileşte între manager şi subordonatul său; 

- nu se vor delega sarcini de importanţă strategică, cu impact uman deosebit; 

- pentru un control al delegării şi o evaluare pertinentă a acesteia, luarea la cunoştinţă a 

sarcinilor şi responsabilităţilor care fac obiectul delegării trebuie să fie menţionată în scris. 

Motivele pentru care se recurge la delegare pot fi următoarele:  

- înlocuirea temporară a managerului (concediu de odihnă, cursuri de specializare); 

- gestionarea eficientă a timpului. Astfel, prin delegare, managerul are ocazia să acorde o 

atenţie sporită problemelor strategice ale instituției; 

- asigurarea continuităţii operaţiunilor, indiferent de natura situaţiilor ce pot apărea, inclusiv 

în perioade de fluctuaţie a personalului, prin stabilirea unor paşi privind procedura de delegare. 

În concluzie, instituţia delegării, ca modalitate legală de asigurare a continuităţii procesului 

managerial, este un procedeu util.  

 

D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei 

         Analiza financiară pe baza datelor cuprinse în caietul de obiective: 

1. analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii 

solicitate/obţinute de la instituţie 

         Pornind de la analiza experienței acumulate de către Ansamblul Artistic Profesionist 

”Baladele Deltei” în ultimii ani și a potențialului său actual, managementul financiar al instituției 

se leagă structural de planul strategic reflectând costurile punerii lui în practică. Bugetul 

Ansamblului Artistic se stabilește pe baza fondurilor asigurate din bugetul Consiliului Local 
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Tulcea, a previziunilor privind realizarea veniturilor proprii și a celor atrase de instituție, precum 

și a evoluției actuale a costurilor și a prețurilor din economia națională. 

       Conform principiului construcției bugetare, veniturile trebuie să fie egale cu cheltuielile, 

existând în permanență un echilibru. Este foarte important ca Ansamblul Artistic Profesionist 

”Baladele Deltei” să estimeze cât mai precis toate costurile, redând totodată, cât mai fidel, 

imaginea lucrărilor pe care dorește să le desfășoare într-un an sau într-o perioadă de timp. După 

aprobarea bugetului de către Consiliul Local Tulcea, instituția trebuie să aibă o procedură 

internă clară, pentru a derula în mod legal cheltuielile și plățile. Controlul acestei activități intră în 

răspunderea directă a contabilului șef. Contabilitatea instituției se face în conformitate cu 

prevederile Legii contabilității, nr. 82/1991, evidența contabilă se ține la zi, pentru a putea 

controla în permanență situația financiară și a putea interveni eficient acolo unde este nevoie.        

     Managerul trebuie să analizeze permanent derularea cheltuielilor pentru a aloca la timp, 

conform planului de activitate al instituției, fondurile necesare – activităților permanente și  celor 

periodice - pentru înscrierea instituției într-un regim funcțional optim.  

     La finele anului se întocmește bilanțul contabil al instituției, în care se reflectă situația 

patrimonială, execuția bugetară a veniturilor și cheltuielilor, precum și modificările survenite în 

gestionarea patrimoniului. Bilanțul contabil se înaintează Primăriei Municipiului Tulcea.  

     Managerul instituției înaintează anual  Consiliului Local un raport privind activitățile realizate 

în anul financiar respectiv, specificând în ce măsură au fost atinse obiectivele strategice propuse 

în proiectul managerial.  

     Întreaga activitate a Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” este oglindită în 

bilanțul și raportul anual de activitate.  

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Ansamblului Artistic a fost aprobat în data de 16 

februarie 2018 prin Hotărârea nr. 25 a Consiliului Local Tulcea. 

În cursul anului, a suferit o serie de rectificări după cum urmează:  

- conform Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 27 septembrie 2018 cu + 80.000 lei (ca urmare a 

aprobării proiectului de finanțare ”Spectacol aniversar 1 Decembrie” de către Ministerul Culturii 

și Identității Naționale, așa cum reiese din adresa nr.1550/01.08.2018); 

- conform Hotărârii Consiliului Local  nr. 290 din 25 octombrie 2018 cu + 8.000 lei din 

sponsorizare (prin contractul de sponsorizare nr. 25/2018/01.10.2018 încheiat cu Fundația 

”CORAL DELTA”) . 

 

 1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii); 

-  lei - 

Categorii 
Aprobat inițial 

2018 

Aprobat final 

2018 
Realizat 

2018 

Total venituri 4.733.000 4.821.000    4.461.609 

Venituri proprii    250.000    250.000       191.158 

Subvenţii 4.483.000 4.563.000     4.262.451 

Sponsorizări -       8.000           8.000 

 

1.2. bugetul de cheltuieli (personal; bunuri şi servicii din care: cheltuieli de 

întreţinere, colaboratori; cheltuieli de capital); 

Bugetul total al instituţiei este structurat pe capitole bugetare de bază:  
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a) cheltuieli de personal - include cheltuielile legate de salarii, sporuri pentru condiții de 

muncă, indemnizații de delegare, vouchere de vacanță, contribuţii ale angajatorului datorate 

bugetelor de asigurări sociale și fondurilor speciale;  

b) bugetul de cheltuieli pentru bunuri şi servicii - include cheltuielile legate de întreţinere, 

bunuri de natura obiectelor de inventar, deplasări, cărţi şi publicaţii, pregătire profesională, 

protecţia muncii, alte cheltuieli cu bunuri şi servicii;  

c) alte cheltuieli – include cheltuielile cu sumele aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate. 

O situaţie pe subcapitole bugetare se prezintă astfel:  

ANUL 2018                                                                                                                - lei - 

Subdiviziune bugetară 
Aprobat inițial  Aprobat final  

 

Realizat 

 

Total cheltuieli 4.733.000 4.821.000 4.461.609 

Cheltuieli de personal 3.633.000 3.633.000 3.365.205 

Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 1.074.000 1.154.000 1.064.655 

Alte cheltuieli 26.000 34.000 31.749 

 

2. analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în 

perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu 

informaţii solicitate/obţinute de la instituţie: 

 

ANUL 2018 

Nr. 

crt. 
Programul/Proiectul Devizul estimat 

Devizul 

realizat 

Observații, 

comentarii, concluzii 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. „Uniţi în cuget şi simţiri” -  Spectacol 
artistic susţinut de Ansamblul Artistic 
„Baladele Deltei” 

20.000 17.490  24 ianuarie  
 

2. „Eminescu”  - Seară de muzică, 
poezie şi dans 

1.500 - 26 ianuarie 

3. Premiile Ansamblului Artistic 
“Baladele Deltei” 

2.500   ianuarie – 
decembrie   

4. Seri folclorice româneşti de muzică, 
poezie, literatură. 
Au fost susţinute spectacole cu folclor 
muzical – coregrafic din zonele 
Dobrogea, Moldova, Ardeal, Oltenia 
etc. 

40.000 21.892 
 

 ianuarie – 
decembrie 
 
 

5. Obicei de primăvară - 
„Dragobetele". Spectacol artistic 
susţinut de Ansamblul folcloric 
„Baladele Deltei". Organizarea de 
concursuri pe această temă în 
municipiul Tulcea 

2.500 2.375 25 februarie 
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6. „8 Martie – Ziua Femeii”.Spectacol 
de romanţe şi cântece de petrecere 
dedicat Zilei Femeii  -   Ansamblul 
folcloric   "Baladele   Deltei" şi invitaţi 
din ţară 

1.500 - 9 martie 

7. Festivalul  - concurs Judeţean de 
Folclor „Florile Dobrogei”. Spectacol 
susținut de Ansamblul folcloric 
”Baladele Deltei”, soliști vocali din 
municipiu și județ, invitați din țară 

6.000 5.809 15  aprilie  

8. „Dans. Dans. Dans.”   Spectacol 
artistic -  flash mob de dans popular 
susţinut cu ocazia   Zilei Mondiale a 
Dansului – 29 aprilie. Zi declarată la 
iniţiativa Consiliului Mondial al Dansului 
 

1.500 - 26 aprilie  
 

9. Festivalul  - concurs Judeţean de 
Folclor Dobrogean pentru Copii şi 
Tineret „Cununa dansului şi portului 
popular dobrogean”  

4.500 3.220 29 aprilie 

10. Gala Folclorului Dobrogean 
Spectacole susținute la Satul 
Pescăresc cu invitați din Dobrogea 

25.000 - aprilie – decembrie 

11. FLORI MUZICALE -  Momente de 
inspirație tradițională. 
Cultura în cântecul popular și cel 
spiritual .Invitați din țară 

20.000 - mai - noiembrie 

12. „9 Mai -  Ziua Europei”. România în  
contextul integrării în Uniunea 
Europeană 

7.500 - 9 mai  
 

13. Ziua Costumului și Portului Popular 
Românesc. Spectacol tradițional 

15.000 5.140 12 - 13 mai  
 

14. Aromâni de ieri și de azi. Au avut loc 
spectacole cu jocuri cunoscute de 
artiști dansatori locuitori ai orașului și 
județului Tulcea.  

7.500 5.855 23 mai  
 

15. Festivalul - concurs Interjudețean 

pentru Copiii din grădinițe. Au 
participat formații de copii din 
gradinițele municipiului și județului 
Tulcea 

1.500 -  mai  
 Satul Pescăresc 
 Palatul Copiilor  

16. Festivalul – concurs Naţional de 
Interpretare a  Muzicii Populare 
« Natalia Şerbănescu », ediţia a VIII – 
a. Au participat concurenți din toată 
țara 

90.000 88.750 13 – 15 iunie  
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17. Festivalul  - concurs Internaţional 
de folclor pentru copii şi tineret 
„Peştişorul de Aur", ediţia a XXVI - 
a. Au participat ansambluri folclorice 
din 14 ţări şi 15 ansambluri din 
România 

175.000 172.650 7 - 12 august  
 

18. Festivalul  toamnei  dobrogene. 
"Târgul de toamnă" 
Agricultura – legătura dintre cultura 
pământului și cultura tradițională 

10.000 6.160 28 – 30 septembrie  

19. Ziua Internațională a Persoanelor 
Vârstnice. Balul Vârstnicilor 
Spectacol dedicat Zilei de 1 Octombrie  
- Ziua Internațională a persoanelor 
vârstnice 

12.000 10.595 2 octombrie 

20. Festivalul - concurs interjudețean de 
muzică corală ”Ludovic Paceag” 
Coruri, grupuri corale, interpreți de 
muzică corală din țară 

35.000 25.426 12 noiembrie 

21. „14 noiembrie - ziua Dobrogei”. 
”Sărbătoarea Dobrogei” 
Manifestări prilejuite de aniversarea a 
139 de ani de la revenirea Dobrogei  la 
Patria mamă - România. 
 
 
Concurs de articole/studii istorice pe 
tema revenirii Dobrogei la Patria 
Mamă 

80.000 
 
 

    
      
      
 
40.000 

34.457 
 
 
 
 
 
 

39.517 

14 noiembrie 
 Istoria României - 
Istoria Dobrogei - 
Revenirea Dobrogei 
la Patria Mamă 
 
ianuarie - noiembrie 
Concurs de studii 
istorice 

22. „1 decembrie - Sărbătoarea 
naţiunii” - spectacol festiv. 
Centenarul României – Marea Unire 

120.000 118.828 1 decembrie 
Istoria României - 
istoria tuturor 

20. „LERU'I LER” - Festival – concurs 
Județean de colinde,datini şi 
obiceiuri de iarnă 
 
 
Spectacol de Datini și Obiceiuri de 
Iarnă ”La Dalbă Cetate” 

55.000 9.560 
 
 
 

45.395 

12 – 16 decembrie 
Au fost prezentate 
obiceiuri și colinde 
din alte zone ale 
țării 

21. Schimb de experienţă între grupurile  
folclorice din străinătate  şi 
Ansamblurile folclorice „Baladele 
Deltei” şi „Doruleţul”  

20.500 19.108 ianuarie - 
decembrie 
Scopul a fost 
cunoaşterea 
tradiţiilor milenare 
ale poporului nostru 
şi de către alte ţări. 

3. soluţii şi propuneri privind gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a 

cheltuielilor instituţiei: 

3.1. analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei (în 

funcţie de tipurile de produse/servicii oferite de instituţiile de cultură - spectacole, 

expoziţii, servicii infodocumentare etc.), pe categorii de produse/servicii, precum şi pe 
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categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, 

abonamente, cu menţionarea celorlalte facilităţi practicate. 

ANUL 2018 

 

Total venituri proprii – 191.158 lei 

- Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituţiei (%): 

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru anul 2018 este de: 

4,28 %. 

- Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de tarife 

practicate: 

 - bilete intrare spectacole: 8.857,80 lei, din care: 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 8,40 lei x 906 bilete; 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 12,60 lei x 99 bilete; 

-  prestări servicii artistice: 182.300 mii lei . 

 

 

3.2. analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei; 

Nu este cazul. 

 

3.3 analiza veniturilor realizate din prestări de servicii culturale în cadrul 

parteneriatelor cu alte autorităţi publice locale; 

Nu este cazul. 

 

3.4 analiza veniturilor realizate din transferuri voluntare, altele decât subvenţiile; 

        S-au încasat venituri din sponsorizări în valoare de 8.000 lei și venituri atrase de la 

Ministerul Culturii și Identității Naționale în sumă de 80.000 lei. 

 

4. soluții și propuneri privind gradul de creștere a surselor atrase din alte fonduri 

(sponsorizări, proiecte): 

4.1. analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor; 

 

- Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor 

Indicatori economici privind cheltuielile de personal prevăzuţi şi realizaţi: 

ANUL 2018 

Buget total aprobat 

(mii lei) 

Cheltuieli de personal 

aprobat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 

bugetului(%) 

4.821,00 3.633,00 75,36 

 

Cheltuieli de personal 

aprobat (mii lei) 

Cheltuieli de personal 

realizat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 

bugetului(%) 

3.633,00 3.365,21 92,63 

 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

Nu este cazul. 



48  

 

4.3. analiza gradului de acoperire a cheltuielilor cu salariile din subvenţie/ alocaţie; 

Salariile sunt acoperite 100% din subvenţie. 

 

4.4. ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât 

contractele individuale de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi 

convenţii civile); 

ANUL 2018 

Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, respectiv convenţii civile, drepturi 

de autor, drepturi conexe au fost în suma de 247.122,00 lei. Ponderea cheltuielilor reprezintă 

5,54% 

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2018 

Cheltuieli pe beneficiar (subvenţie + 

venituri - cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari  

Subvenție 4.262.451 lei + venituri 191.158 mii lei – 

cheltuieli de capital 0 mii lei: nr.beneficiari 53.264 = 

83,61 lei 

a) din subvenţie; 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2018 

Cheltuieli pe beneficiar din subvenţie 80,02 lei 

b) din venituri proprii. 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2018 

Cheltuieli pe beneficiar din venituri 3,59 lei 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii 

specifice instituţiei conform sarcinilor formulate de autoritate:  

 

1. Viziune 

 

Crearea unei viziuni cu privire la situaţia dorită a viitorului este una dintre metodele cele mai 

populare pentru planificarea şi implementarea schimbărilor insitituției.  

Viziunea conducătorului, în ceea ce priveşte următoarea perioadă managerială, trebuie să fie 

adecvată situaţiei existente în acest moment, să stabilească nişte standarde de excelenţă, să 

reflecte o serie de idealuri înalte, în acelaşi timp să inspire entuziasm şi să clarifice scopul 

organizaţiei şi nu în ultimul rând, să aibă un caracter unic în care ambiţia de a atinge noi 

orizonturi profesionale să joace un rol determinant. 

Viziunea propusă de mine pentru planul managerial 2018-2022 este de a face din Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” un brand național și internațional, de a-l așeza în rândul 

ansamblurilor profesioniste cu peste zeci de ani vechime. 

 

2. Misiune 

 

Misiunea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  este de a promova şi valorifica 

cultura tradiţională şi a creaţiei populare contemporane printr-o riguroasă activitate artistică 

realizată prin spectacole artistice, pe stagiuni, susținute pe bază de proiecte elaborate de 
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conducerea acestuia, în concordanţă cu strategiile culturale, evenimente artistice susţinute atât 

în municipiul și județul Tulcea, cât și în ţară şi peste hotare. 

Misiunea de bază a ansamblului este de a valorifica tradițiile folclorice atât ale judeţului 

Tulcea, cât şi ale altor zone etnofolclorice ale României, asigurând astfel păstrarea şi 

transmiterea mai departe a acestor tradiţii, dar și de a organiza și lucrări coregrafice ale 

minorităților locale. 

 

3. Obiective (generale și specifice) 

 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe 

baza programelor şi proiectelor elaborate de conducerea acestuia în scopul realizării 

următoarelor obiective: 

- oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală; 

- conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii 

tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial în ţară şi străinătate; 

- valorificarea culturii tradiţionale româneşti la nivel naţional şi internaţional; 

- promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare specifice 

fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Tulcea; 

- păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 

- promovarea turismului cultural de interes local; 

- dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional. 

În scopul realizării acestor obiective instituția organizează şi desfăşoară următoarele 

activităţi: 

- realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, 

concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

- iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a culturii 

tradiţionale a judeţului Tulcea; 

- întocmirea proiectelor şi programelor de promovare, de punere în valoare a patrimoniului 

cultural, precum şi de transmitere a valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale; 

- desfăşurarea de programe adecvate de valorificare a obiceiurilor tradiţionale zonale; 

- prezentarea  de  producţii  proprii  în  cadrul  festivalurilor,  sărbătorilor şi al altor 

manifestări cultural – artistice;  

- colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte personalităţi în domeniu. 

 

4.  Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

 

Conceperea, elaborarea şi implementarea unei strategii de dezvoltare a unui ansamblu 

folcloric impun respectarea şi promovarea caracterului de instituţie publică de cultură, a misiunii 

acesteia. Chiar dacă misiunea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este şi va 

rămâne aceea de  a promova folclorul autentic, direcţiile de acţiune pentru îndeplinirea acesteia 

pot varia de la o perioadă la alta, în funcţie de schimbările de ordin social, economic, 

educaţional, intervenite în viaţa de zi cu zi a celor ce sunt ţinta acestui mesaj. 

În stabilirea strategiei manageriale s-a plecat de la analiza strictă a celor trei dimensiuni 

fundamentale ce se desprind în cadrul oricărei instituţii culturale sau de spectacole şi concerte, 
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anume: planul cultural, planul logistic economico-financiar şi planul social. 

 

➢ Planul cultural: 

 

    Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are ca scop:  

- cercetarea, păstrarea, promovarea si valorificarea culturii tradiţionale și creaţiei populare 

din zonele etno-folclorice ale județului nostru, dar şi din alte zone ale ţării şi transmiterea în timp 

a acestor valori ca elemente definitorii ale identităţii fiecăruia dintre noi;  

− cultivarea dragostei faţă de valorile artistice şi estetice ale creaţiei populare şi culturii 

tradiţionale; 

− conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţilor locale, 

precum și ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  

− păstrarea şi cultivarea specificului spaţiului cultural în care trăim;  

− stimularea creativităţii şi talentului, a inovaţiei în arta spectacolului;  

− dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional și internaţional;  

− promovarea diversităţii culturale; 

− editarea de cărți, reviste de specialitate. 

 

➢ Planul logistic şi economico-financiar: 

 

           Scopul logistic financiar în cadrul instituţiei noastre îl constituie valorificarea patrimoniului 

de care dispune instituţia şi bugetul alocat din partea Consiliului Local și Primăriei Municipiului 

Tulcea cu componentele sale, respectiv: subvenţiile acordate, veniturile proprii din spectacole, 

sponsorizări, donații etc;  

- scopul fundamental pe care îl are managementul este acela de a dimensiona, gestiona şi 

utiliza cât mai corect aceste component;  

- îmbogăţirea permanentă a bazei materiale necesare în realizarea proiectelor culturale: - 

păstrarea patrimoniului existent;  

- folosirea judicioasă a bazei materiale în scopul obţinerii produsului cultural;  

- dimensionarea cât mai corectă şi folosirea judicioasă a subvenţiilor acordate de la bugetul 

local;  

- creşterea permanentă a veniturilor proprii din spectacole, sponsorizări, turnee şi altele; - 

folosirea bazei materiale şi a logisticii în funcţie de priorităţi. 

 

➢ Planul social: 

 

 Satisfacerea cerințelor, necesităților culturale a diferitelor comunităţi umane;  

− atragerea unui număr cât mai mare de spectatori din toate categoriile socio–profesionale, 

indiferent de vârstă, sex, naţionalitate şi religie; 

− elaborarea şi susţinerea unor proiecte care să vină în întâmpinarea intereselor şi 

preocupărilor de petrecere a timpului liber plecând de la valorificarea obiceiurilor tradiţionale;  

− prezentarea în lume a unei imagini realiste a ceea ce înseamnă spiritualitatea populară a 

celor ce trăiesc pe aceste meleaguri. 

Planificarea activităţii artistice a ansamblului va ţine permanent cont de public, prin 

identificarea produselor sau serviciilor culturale care răspund cel mai bine nevoilor acestuia, va 
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ţine cont de resursele umane avute la dispoziţie, va încerca motivarea acestora şi, nu în ultimul 

rând, va ţine cont de evoluţia economico-financiară. 

Politica managerială a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a uzat de mai multe 

strategii de dezvoltare. Una dintre acestea a fost cea de comunicare internă şi externă, 

comunicarea fiind modalitatea esenţială prin care rezultatele muncii unui colectiv pot fi 

diseminate în societate. Alte direcţii urmărite de echipa managerială a Ansamblului au fost cele 

care au privit îmbunătăţirea parametrilor de calitate a tuturor activităţilor instituţiei, diversificarea 

eficientă a produselor culturale şi publicitare oferite publicului spectator, promovarea instituţiei 

prin toate modalităţile şi căile de publicitate, dezvoltarea continuă a relaţiilor comunitare şi inter- 

instituţionale. S-a urmărit dezvoltarea laturii educative a Ansamblului prin intermediul acţiunilor 

desfăşurate, motivarea şi promovarea personalului în conformitate cu actuala legislaţie. 

Câțiva dansatori , care la rândul lor au devenit instructori ( instruire formații în municipiu și 

județ), au participat de două ori pe an la cursuri de pregătire de specialitate, ce au avut loc la 

Bușteni, fiind organizate de Asociația Așezămintelor Culturale din România. 

Proiectul de dezvoltare artistică a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

urmăreşte: 

− realizarea şi susţinerea de spectacole muzical-coregrafice, concerte şi recitaluri, asumate 

pe criterii de autenticitate şi valoare; 

− dezvoltarea şi diversificarea activităţii culturale a Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” prin manifestări de natură să-i sporească prestigiul; 

− conservarea şi promovarea valorilor cântecului, dansului şi portului popular dobrogean 

prin profesionalizarea producţiilor realizate; 

− prestarea de servicii culturale către autorităţi şi instituţii publice, agenţi economici şi 

persoane fizice, în vederea realizării veniturilor proprii ; 

− participarea la festivaluri naţionale şi internaţionale; 

− diversificarea repertoriului prin includerea şi prezentarea în cadrul spectacolelor realizate 

a cântecelor şi dansurilor populare sau tablouri coregrafice aparţinând altor zone etnografice; 

− reluarea spectacolelor cu mare priză la public; 

− promovarea valorilor tradiţionale în diverse spectacole, care să faciliteze accesul tuturor 

categoriilor de public; 

− realizarea unor proiecte individuale sau în parteneriat, care să asigure promovarea 

instituţiei şi atragerea unor surse suplimentare de venit; 

− adaptarea şi diversificarea permanentă a spectacolelor, urmărind implementarea de 

strategii şi programe care să asigure îndeplinirea misiunii specifice a instituţiei. 

 

5. Strategia și planul de marketing 

 

      Practicile specifice marketingului care vor fi adoptate în perioada managerială sunt: 

- concentrarea asupra beneficiarului; 

- segmentarea şi ţintirea pieţelor; 

- utilizarea celor patru instrumente ale mixului de marketing: produsele sau serviciile, preţul, 

distribuţia şi promovarea; 

- monitorizarea comportamentului şi satisfacţiei beneficiarilor şi realizarea ajustărilor 

necesare; 

- valorificarea folclorului muzical, literar, coregrafic a obiceiurilor tradiționale sub  
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formă de spectacole,CD-uri, cărți etc. Repertoriul să reflecte identitatea culturală locală, 

regională, națională; 

- consolidarea și extinderea gamei de servicii oferite și diversificarea acestora; 

- actualizarea și inițierea unor studii de specialitate care vizează cunoașterea categoriilor 

de beneficiari; 

- obținerea unui sediu și a unei săli de spectacole proprii; 

- pentru creșterea vizibilității instituției trebuie acordată o mare importanță depunerii 

eforturilor de a promova și prezenta acțiunile ansamblului; 

- realizarea unei sigle, a unui brand, a unei unităţi grafice identitare, pe care publicul larg să  

le asocieze cu ansamblul; 

- pentru fiecare spectacol, realizarea continuă de comunicate de presă, materiale de 

promovare (afișe, pliante, invitații, programe, materiale de prezentare); 

- pentru o mai mare notorietate se dorește încheierea unor contracte permanente cu mass-

media; 

- prin promovare se popularizează activitatea printr-un sistem complex de mijloace care se 

pot încadra în trei direcții principale: publicitate, contact personal, relații publice; 

- publicitatea utilizează orice formă pentru a răspândi mesaje despre un program cultural, o 

manifestare sau eveniment, și poate fi direcționată către una sau mai multe categorii sociale sau 

către publicul larg. În acest sens, se realizează afișe, bannere, invitații, pliante etc. Am acționat  

în scopul transmiterii prin posturile de radio și TV a unor momente din spectacolele ansamblului; 

- afișul actualizat să fie vizibil permanent prin avizierele proprii și în spațiile deținute de 

instituțiile partenere, să fie realizate invitații personalizate și să fie expediate către colaboratorii 

fideli ai instituției și către personalități publice importante sau agenți economici; 

- o comunicare și relaționare cu sindicatele din municipiu pentru realizarea unor spectacole 

pentru membri săi; 

- mijloacele de informare în masă sunt cele mai importante mijloace de răspândire a 

informației; pentru a beneficia de aceste avantaje, se realizează parteneriate media cu posturi 

de televiziune și de radio, cu ziare locale și naționale, cu reviste de cultură; am acționat pentru 

programarea unor emisiuni, reportaje și interviuri la posturi de televiziune și radio locale și 

naționale; 

- canalele de radio și de televiziune sunt, de departe, cele mai importante  mijloace de 

informații și cele mai  potrivite pentru a difuza mesaje cu valoare de actualitate; 

- pentru transmiterea corectă și eficientă a informațiilor legate de întreaga activitate a 

instituției se realizează comunicate de presă, articole de prezentare a unor manifestări, articole 

însoțite de imagini elocvente și de copii de pe afișe; 

- aplicarea noilor tehnologii: Facebook, Twitter, Newsletter și altele. Newsletter-ul să fie 

săptămânale adresat reprezentanților mass-media, colaboratorilor și tuturor celor înscriși pe lista 

de newsletter, scurte comunicate sunt transmise prin intermediul rețelelor de socializare Twitter 

și Facebook; 

- Am reanalizat site-ului ansamblului și am realizat spoturi video și prezentări Power-Point 

publicate pe site-ul www.youtube.com sau pe facebook; 

- realizarea unui Calendar de evenimente, în limbile română și engleză, actualizat constant 

pe site-ul instituței şi pe Facebook/Twitter pentru operatorii de turism; 

- pentru obţinerea unui feedback corect, activitatea ansamblului este „măsurată” prin 

sondaje de opinie, analiză statistică, forum de internet și chestionare pentru public, pentru a 

cunoaște părerea spectatorilor, dar și sugestiile acestora; 

http://www.youtube.com/
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Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și Ansamblul Folcloric de copii „Dorulețul” au 

participat la diverse manifestări culturale interne și internaționale. 

De foarte multe ori, Ansamblul Folcloric de copii „Dorulețul” a susținut spectacole atât la 

complexe turistice, cât și pe navele de croazieră, înlocuind astfel Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” când au existat dubluri la spectacole. 

 

6. Proiectele propuse in perioada managerială  2018 –2022,sunt după cum urmează: 

Nr 

Crt 

Denumirea 

proiectului 

Descrierea proiectului  Perioada de 

desfășurare 

1 Festivalul de 

Romanțe și cântece 

de petrecere 

„Dunăre, Dunăre, 

drum fără 

pulbere” 

Scopul acestui proiect cultural este 

repunerea în atenția publicului  a 

repertoriului de romanțe și cântece de 

petrecere, cultivarea interesului soliștilor 

amatori și profesioniști pentru genul 

romanței și al cântecului de petrecere; 

16 – 18 octombrie  

2019 

 

anual 

2

. 

Festivalul 

Internațional al 

Rapsozilor și 

Lăutarilor 

”Georges Pantazi 

Boulanger” 

Georges Boulanger (Gheorghe Pantazi) s-a 

născut la Tulcea, pe 18 aprilie 1893, fiu al lui 

Vasile Pantazi, poreclit „Boulanger” pentru 

asemănarea sa cu generalul 

francez Georges Boulanger. Mare parte a 

membrilor familiei erau violoniști, basiști și 

chitariști. Împreună cu tatăl său, Georges 

obișnuia să cânte la toate aceste 

instrumente. A fost un violonist român, dirijor 

și compozitor, un nume de rezonanță în 

muzica lăutărească, a cărui activitate s-a 

desfășurat (în mare măsură) peste hotare. A 

fost unul dintre cei care au pus bazele 

muzicii de „café concert-chantant”. 

15 – 30 octombrie 

2019 

 

anual 

3

. 

Festivalul ”Țărilor 

Dunărene și al 

Românilor de 

Pretutindeni” 

 

 

Pornind de la dorința de a realiza o 

adevărată sărbătoare a folclorului 

dunărean, stratul divers al unității sale 

culturale, festivalul are ca pricipal obiectiv 

cunoașterea, conservarea și promovarea 

culturilor tradiționale ale țărilor riverane 

Dunării.Scopul acestui proiect este acela de 

a reuni la Gurile Dunării (acolo unde, cu un 

secol și jumătate în urmă, statul român a 

îndeplinit misiunea sa istorică de a proteja 

primul „mugur” al viitoarei Uniuni Europene 

- Comisia Europeana a Dunării!)performeri 

reprezentativi ai folclorului țărilor prin care 

marele fluviu european trece. De aceea, 

convinși că tot ceea ce ține de cultura 

tradițională reprezintă primul strat în 

1- 15 mai  2019 

(a doua duminică din 

luna mai, când este 

declarată ”Ziua portului 

popular românesc” 

 

Anual 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Ernest_Boulanger
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diversitatea istorică și creativă din cadrul 

unui complex geografic astfel desemnat, 

dorim ca această sărbătoare a diversității 

culturale europene de la Tulcea să se 

constituie într-o bună școală de înțelegere 

și deprindere a unității noastre durabile, 

premisă și garanție a consolidării acestei 

unități!Festivalul se dorește a fi și o 

modalitate de a invita și grupurile folclorice  

românești stabilite peste hotare, care 

promovează tradițiile românești. 

4

. 

Festivalul 

”Minorităților 

Naționale” 

Scopul acestui proiect este descoperirea și 

promovarea ansamblurilor folclorice de 

dansuri și grupuri vocale, considerând că în 

acest mod se poate aduce o contribuție la 

perpetuarea în timp a tradițiilor specifice 

fiecărei minorități, tinând cont de faptul că 

Dobrogea, tărâmul dintre Dunăre şi Marea 

Neagră, este un conglomerat etnic, în care 

trăiesc laolaltă  români, aromâni, bulgari, 

turci, tătari, ţigani, evrei, greci, armeni, ruşi, 

lipoveni, ucraineni, găgăuzi, germani, 

italieni, albanezi, sârbi, unguri etc. 

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Casa 

de Cultură Sulina și se va desfășura pe o 

perioadă de 6 zile, din care 3 zile în Piața 

”Mircea cel Bătrân” din Municipiul Tulcea și 

3 zile la Sulina. 

1-15  iunie 

 

anual 

5

. 

Festivalul 

”Fanfarelor” 

Festivalul va fi organizat la începutul lunii 

august, înainte de Festivalul Internațional de 

Folclor pentru Copii și Tineret „Peștișorul de 

Aur” – organizat în perioada 7-12 august în 

Piața „Mircea cel Bătrân” Tulcea, piețele 

orașului Tulcea și Faleza Dunării din 

Municipiul Tulcea; promovarea în rândul 

generaţiilor tinere a unui act cultural apreciat 

de zeci de ani: concertul de muzică de 

fanfară. 

1-6 august 

 

anual 

 

➢ Festivalul Județean de muzică populară „Florile Dobrogei” va avea caracter  

interjudețean și se va intitula Festivalul Interjudețean de Muzică Populară „Florile Dobrogei”, la 

care vor participa concurenți din județele Tulcea și Constanța; va fi organizat  în două zile din 

luna aprilie la Satul Pescăresc din Tulcea. Scopul acestei manifestări este descoperirea și 

lansarea de noi talente interpretative , de a stimula în rândul artiștilor amatori interesul pentru 

receptarea ,păstrarea și punerea în valoare a creațiilor muzicale populare, a frumuseții portului 

popular dobrogrean , de a sprijini comunitățile locale (Cămine Culturale, Case de Cultură din 
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judeţul Tulcea și județul Constanța, școli de specialitate, instituţii de învăţământ de 

specialitate) şi pe interpreţii sau grupurile vocale care doresc să se implice și să participe 

activ la păstrarea identităţii noastre naţionale;  

➢ Va fi organizat un Festival al „Artei Culinare și Populare”, la care vor participa membri ai 

ansamblurilor folclorice românești și ai minorităților etnice din municipiul și județul Tulcea. Pentru 

promovarea evenimentului și a instituției, va fi invitată una dintre televiziunile naționale (din 

București). Festivalul are drept scop valorificarea tradițiilor populare locale și naționale prin 

mijlocirea artei și a spectacolului. 

o Proiectele cultural-artistice îşi vor dovedi în continuare eficienţa prin interesul constant 

manifestat de public, printr-o implicare activă a artiştilor amatori sau profesionişti din 

municipiu,judeţ și din țară,și prin atragerea lor în acţiuni valoroase cu caracter cultural. 

o Pe parcursul următorilor ani vor fi organizate diverse manifestări și evenimente culturale, 

relevante prin natura lor pentru obiectivele și principiile fundamentale ale instituției, satisfăcând 

doleanțele publicului. 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” (ansamblul folcloric „Doruleţul”) a 

participat în anul 2018 la susţinerea sau organizarea a 179 de manifestări cultural – artistice 

și spectacole, atât la nivel local, naţional, cât şi internaţional, ajungând la o medie de 15 

acţiuni/lună. 

 

F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei publice de 

cultură, 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 

1. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru următoarea perioadă a 

managementului: 

- mii lei - 

Nr. crt. Categorii Anul 2019 

(1) (2) (4) 

1. TOTAL VENITURI, 

din care 

6.025,00 

 1.a. Venituri proprii,din care 265,00 

  1.a.1. Venituri din activitatea de bază 250,00 

  1.a.2. Surse atrase - 

  1.a.3. Alte venituri proprii 15,00 

 1.b. Subvenţii/alocaţii 5.760,00 

 1.c. Alte venituri  

2. TOTAL CHELTUIELI, 

din care 

2.a. Cheltuieli de peronal,din care 
2.a.1. Cheltuieli cu salariile  
2.a.2. Alte cheltuieli de personal 
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi servicii,din care 
2.b.1. Cheltuieli pentru proiecte 
2.b.2. Cheltuieli cu colaboratorii 
2.b.3. Cheltuieli pentru reparaţii curente 

6.025,00 

 

 4.434,00 

4.362,00 

72,00 

1.507,00 

646,00 

320,00 
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2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 
2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 
2.c. Cheltuieli de capital 

- 

270,00 

271,00 

84,00 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru următoarea perioadă a managementului: 

2.1. la sediu; 

Anul 2018 

realizat 

Anul 2019 

previzionat 

- - 

2.2. în afara sediului. 

Anul 2018 

realizat 

Anul 2019 

previzionat 

53.264 59.000 

2.3 Numărul de beneficiari estimați pentru următoarea perioadă a managementului 

pe fiecare gen de proiect: 

   

Nr. 

crt. 

Proiectul Tipul proiectului 
Numărul de 

beneficiari 

1. 
„Uniţi în cuget şi simţiri”  

mediu 1.000 

2. 
„Eminescu”  - Seară de muzică, poezie şi 

dans 
mic 350 

3. 
Premiile Ansamblului Artistic “Baladele 

Deltei” 
mic 350 

4. 
Seri folclorice româneşti de muzică, 

poezie, literatură 
mare 2000 

5. 
Obicei de primăvară - „Dragobetele" 

mic 350 

6. 
„8 Martie – Ziua Femeii” 

mic 350 

7. 
Festivalul  - concurs Interjudeţean de 

Folclor „Florile Dobrogei” 
mediu 600 

8. 
„Dans. Dans. Dans.”    

mic 2000 

9. 
Gala Folclorului Dobrogean 

mediu 3000 

10. 
FLORI MUZICALE   

 
mediu 1500 

11. 
Festivalul  - concurs Judeţean de Folclor 

Dobrogean pentru Copii şi Tineret 

„Cununa dansului şi portului popular 

dobrogean”  

mic 1500 

12. 
„9 Mai -  Ziua Europei  

Flashmob 
mic 2000 
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13. 
Festivalul Țărilor Dunărene și al 

Românilor de Pretutindeni 

Ziua Costumului și Portului Popular 

Românesc.  

mare 

mediu 

3000 

1000 

14. 
Aromâni de ieri și de azi 

mic 1000 

15. 
Festivalul - concurs Interjudețean pentru 

Copiii din grădinițe 
mic 300 

16. 
Festivalul Minorităților Naționale 

mediu 1000 

17. 
Festivalul – concurs Naţional de 

Interpretare a  Muzicii Populare  „Natalia 

Şerbănescu”, ediţia a IX-a 

mare 3000 

18. 
Festivalul  - concurs Internaţional de 

folclor pentru copii şi tineret „Peştişorul de 

Aur", ediţia a XXVII - a 

mare 15000 

19. 
Festivalul  toamnei  dobrogene. 

"Târgul de toamnă" 
mediu 5000 

20. 
Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice 
mediu 700 

21. 
Festivalul de Romanțe și Cântece de 

Petrecere „Dunăre, Dunăre, drum fara 

pulbere” 

mediu 500 

22. 
Festivalul Internațional al Rapsozilor și 

Lăutarilor ”Georges Pantazi Boulanger” 
mare 500 

23. 
Festivalul - concurs  Interjudețean de 

muzică corală și religioasă ”Ludovic 

Paceag” 

mediu 350 

24. 
„14 noiembrie - ziua Dobrogei” 

mare 1500 

25. 
„1 decembrie - Sărbătoarea naţiunii” 

mediu 1500 

26. 
„LERU’I LER” – Festival – concurs de 

colinde,datini şi obiceiuri de iarnă 

 

Spectacol de Datini și Obiceiuri  „La dalbă 

cetate” 

mare 1500 

 

350 

28. 
Festivaluri naționale 

mic 2500 

29. 
Festivaluri internaționale 

mic 3000 

30. 
Alte tipuri de proiecte 

mic 2300 

 
TOTAL 

 59.000 

 

- Proiecte mici – cu valoarea cuprinsă între 0 – 12.000 lei  

- Proiecte medii – cu valoarea cuprinsă între 12.001 lei și 45.000 lei  
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- Proiecte mari – peste 45.001 lei  

 

3. Programul minimal estimat pentru următoarea perioadă de management aprobată 

Nr. 

crt. 
Program 

Scurtă descriere 

a programului 

Nr. proiecte 

în cadrul 

progra- 

mului 

Denumirea 

proiectului 

Buget 

prevăzut 

pe program 

(lei) 

1. 

„Uniţi în cuget şi 

simţiri”  

Spectacol artistic 

dedicat zilei de 24 

ianuarie – Ziua Unirii 

1 

 

20.000,00 

2. 

„Eminescu”  - Seară 

de muzică, poezie şi 

dans 

Spectacol de poezie, 

cântece  şi romanţe din 

lirica eminesciană 

1 

 

500,00 

3. 

Premiile 

Ansamblului 

Artistic “Baladele 

Deltei” 

Vor fi acordate premii 

celor care au sprijinit 

activitatea Ansamblului 

Artistic „Baladele 

Deltei” 

1 

 

2.500,00 

4. 

Seri folclorice 

româneşti de 

muzică, poezie, 

literatură 

 

Vor fi susţinute 

spectacole cu folclor 

muzical – coregrafic 

din zonele Dobrogea, 

Moldova, Ardeal, 

Oltenia etc. 

1 

 

75.000,00 

5. 

Obicei de primăvară 

- „Dragobetele" 

Organizarea de 

concursuri pe această 

temă în municipiul 

Tulcea 

1 

 

2.500,00 

6. 

„8 Martie – Ziua 

Femeii” 

Spectacol de romanţe 

şi cântece de 

petrecere dedicat Zilei 

Femeii   

1 

 

3.000,00 

7. 

Festivalul  - 

concurs 

Interjudeţean de 

Folclor „Florile 

Dobrogei” 

Promovarea cântecului 

dobrogean, a valorilor 

locale şi judeţene 

1 

 

13.000,00 

8. 

„Dans. Dans. 

Dans.”    

Spectacol artistic -  

flash mob de dans 

popular susţinut cu 

ocazia   Zilei Mondiale 

a Dansului – 29 aprilie 

 

  

1 

 

1.000,00 
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9. 

Gala Folclorului 

Dobrogean 

 

Să ne cunoaștem zona 

folclorică: 

DOBROGEA. 

Spectacole susținute 

la Satul Pescăresc sau 

la Teatrul ”Jean Bart” 

cu invitați din 

Dobrogea sau din țară. 

1 

 

20.000,00 

10. 

FLORI MUZICALE  

  

 

Promovarea 

sărbătorilor tradiționale 

Cultura în cântecul 

popular și cel spiritual 

1 

 

15.000,00 

11. 

Festivalul  - 

concurs Judeţean 

de Folclor 

Dobrogean pentru 

Copii şi Tineret 

„Cununa dansului 

şi portului popular 

dobrogean”  

Tradiţia populară în 

contextul cunoaşterii 

sale de către elevi şi 

copii 

 

1 

 

4.500,00 

12. 

„9 Mai -  Ziua 

Europei  

Flashmob 

Spectacol dedicat zilei 

de 9 mai – Ziua 

Europei. România în 

contextul integrării în 

Uniunea Europeană. 

1 

 

7.500,00 

13. 

Festivalul Țărilor 

Dunărene și al 

Românilor de 

Pretutindeni 

 

 

 

Ziua Costumului și 

Portului Popular 

Românesc 

Scopul acestui proiect 

este acela de a reuni 

la Gurile Dunării 

formații reprezentative 

ale folclorului țărilor 

prin care marele fluviu 

european trece.  

Spectacol tradițional 

1 

 

120.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.000,00 

14. 

Aromâni de ieri și 

de azi 

Jocurile aromâne între 

păstrare și continuitate 

prin spectacolul 

folcloric 

1 

 

7.500,00 

15. 

Festivalul - concurs 

Interjudețean 

pentru Copiii din 

grădinițe 

Promovarea culturii 

tradiționale în rândul 

copiilor din grădinițe 

 

1 

 

1.500,00 
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16. 

Festivalul 

Minorităților 

Naționale 

Promovarea culturii 

minorităților naționale 

1 

 

40.000,00 

17. 

Festivalul – concurs 

Naţional de 

Interpretare a  

Muzicii Populare 

„Natalia 

Şerbănescu”, ediţia 

a IX - a 

Festival naţional de 

interpretare a muzicii 

populare 

 

1 

 

90.000,00 

18. 

Festivalul  - 

concurs 

Internaţional de 

folclor pentru copii 

şi tineret 

„Peştişorul de Aur", 

ediţia a XXVII - a 

Festival de folclor 

pentru copii și tineret 

 

1 

 

195.000,00 

19. 

Festivalul  toamnei  

dobrogene. 

"Târgul de toamnă" 

Agricultura – legătura 

dintre cultura 

pământului și cultura 

tradițională 

1 

 

10.000,00 

20. 

Ziua Internațională 

a Persoanelor 

Vârstnice 

Spectacol dedicat Zilei 

de 1 octombrie – Ziua 

Internațională a 

persoanelor vârstnice 

1 

 

12.000,00 

21. 

Festivalul de 

Romanțe și Cântece 

de Petrecere 

„Dunăre, Dunăre 

drum fără pulbere” 

Spectacol de romanțe 

și cântece de 

petrecere care are ca 

scop cultivarea 

interesului soliștilor 

amatori și profesioniști 

pentru aceste genuri 

muzicale, de educare 

a publicului spectator 

pentru acest gen de 

muzică 

1 

 

40.000,00 

22. 

Festivalul 

Internațional al 

Rapsozilor și 

Lăutarilor ”Georges 

Pantazi Boulanger” 

Cunoaşterea valorilor 

locale, motivat de 

faptul că Georges 

Pantazi Boulanger s-a 

născut în Tulcea 

1 

 

50.000,00 

23. 

Festivalul - concurs  

Interjudețean de 

muzică corală și 

religioasă ”Ludovic 

Paceag” 

Participă coruri, 

grupuri corale, 

interpreți de muzică 

corală din țară 

1 

 

35.000,00 
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24. 

„14 noiembrie - ziua 

Dobrogei” 

Manifestări prilejuite de 

aniversarea a 141 de 

ani de la revenirea 

Dobrogei  la Patria 

mamă - România 

2 

 

70.000,00 

25. 

„1 decembrie - 

Sărbătoarea 

naţiunii” 

Istoria României - 

istoria tuturor 

1 

 

40.000,00 

26. 

„LERU'I LER” - 

Festival – concurs 

de colinde,datini şi 

obiceiuri de iarnă 

 

Spectacol de Datini 

și Obiceiuri „La 

dalbă cetate” 

Datini şi obiceiuri de 

iarnă 

 

2 

 

55.000,00 

27. 

Schimb de 

experienţă între 

grupuri folclorice din 

străinătate  şi 

Ansamblurile 

folclorice „Baladele 

Deltei” şi „Doruleţul”  

Spectacole susţinute 

în municipiul şi judeţul 

Tulcea 

1 

 

20.500,00 

 

 

 

 


