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Cuvântul managerului 

 

               Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” este liantul integrator al 

oricărui discurs articulat despre cultura tradițională, locală, națională. 

El îndeplinește o funcție de sistem esențială în promovarea şi valorificarea culturii 

tradiţionale şi a creaţiei contemporane. 

              Ansamblul propune o abordare sistemică a culturii în care managementul și cadrul    

normativ de reglementare reprezintă instrumente logice de acțiune pentru Tulcea. 

         Anul 2021 a reprezentat una dintre cele mai mari provocări strategice și 

manageriale pentru multe dintre instituțiile de cultură. El a testat misiunea, flexibilitatea și 

capacitatea noastră organizațională de a răspunde unor schimbări complete de paradigmă, 

adaptarea la o altfel de activitate managerială. 

            Probabil că dintre toate scenariile de previziune managerială, izbucnirea unei 

pandemii care să înghețe majoritatea activităților culturale, părea cel mai puțin realist. Cu 

toate astea anul 2021 a debutat prin anularea sau amânarea pe perioade nedefinite a 

întâlnirilor noastre cu publicul consumator de frumos, cu specialiști, artiști, etc. 

      2021 va rămâne ca punct de referință pentru manageri, instituții și public 

și probabil nicio strategie managerială nu va mai arăta la fel, după acest an... și deși, 

calendaristic, ne aflăm în alt an, nu avem certitudinea că 2022 va arăta altfel sau poate… 

       Chiar și în aceste comdiții nu am putut abdica de la misiunea noastră de conservare, 

cercetare și promovare a patrimoniului cultural tradițional, adaptând-o cerințelor vremii. 

Ștefan Coman, 

Manager 
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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. 

Acest obiect de activitate se realizează 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 2021 și în contextul generat de răspândirea virusului 

SARS-COV 2.  

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 2021 – decembrie 2021. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” desfășoară activități cu caracter 

educativ și de promovare a culturii locale și naționale, atât la nivelul municipiului și județului 

Tulcea, cât și la nivel național și internațional . 

 Cu o sferă largă de adresabilitate, instituția aduce în atenția publicului larg importanța 

educației permanente, promovarea și valorificarea culturii tradiționale. 

 Activitățile Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  sunt structurate pe două 

componente: 

  - un program de pregătire și educație, 

 - un program de valorificare a culturii populare – îndreptându-ne 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 zonal. 

Și în anul 2021 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost semnificativ 

afectat de măsurile impuse de pandemia de Covid-19.  
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În consecință, ca instituţie publică de cultură, ne-am străduit să menţinem legătura cu 

publicul și prin intermediul Internetului – online, cu ajutorul profilului de Facebook, și offline, 

prin intermediul paginii web -, conștienți că această provocare fără precedent va modifica 

strategia culturală în situaţii critice şi va testa interesul publicului pentru evenimente culturale, 

adaptându-ne astfel la noile cerințe. 

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” activează ca instituţie publică de 

cultură, ce valorifică atât folclorul tradiţional românesc, cât și pe cel al minorităților naționale, 

cultivând multiculturalitatea atât la nivel local, cât și național desfăşurând activităţi în domeniul 

culturii tradiţionale pentru conservarea, promovarea şi valorificarea actelor de cultură populară 

şi manifestându-se ca instituţie-gazdă de spectacole şi/sau concerte. 

În contextul pandemic al anului 2021 au fost regândite și revizuite formele de comunicare 

cu societatea civilă, instituţiile statului, dar mai ales cu spectatorii. În ciuda restricțiilor, am 

reușit și în cursul anului 2021 să fim prezenţi în mass-media locală  și națională, cu peste 60 

de apariții, cu informaţii de specialitate privind activitatea şi evenimentele organizate, prin 

toate formele de comunicare eficiente:   

                 - contul de Facebook al instituţiei,  

                - actualizare permanentă a informaţiilor pe pagina web 

     - linkuri inter-instituţionale,  

           - organizare concursurilor on-line,  

În calitate de instituţie de cultură, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a avut și 

anul trecut preponderența față de întrega comunitate a municipiului și judeţului Tulcea, 
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mesajele specifice vizând laturile educativă și recreativă, și într-o oarecare măsură și pe cea 

financiară.  

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a reușit să mențină și să contribuie în 

continuare 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”  este  mereu în competiţie cu alte instituţii  

de cultură care încearcă să atragă un segment cât mai larg din populaţie.  

Obiectivul nostru este satifacerea nevoilor publicului consumator – chiar și online, arătând 

atfel bogăția patrimoniului cultural tradițional existent. 

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. Anul trecut, analiza a fost determinată în mod considerabil de pandemia 

noului coronavirus.  

 

Analiza S.W.O.T.: 

 

(S). Punctele tari ale Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: 
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 - capacitatea de adaptare rapidă a ofertei culturale la cadrul social al anului 2021,marcat 

de pandemia de COVID-19; 

- profesionalism; 

-   calitatea manifestărilor, evenimentelor și spectacolelor oferite de instituție; 

- personalul calificat, dinamic şi cu medie tânără de vârstă al instituţiei; 

- management intern bazat pe strategie culturală și proiecte; 

- personal artistic dedicat şi  talentat ; 

- caracterul inovator al evenimentelor realizate; 

-  repertoriu bogat, variat şi de calitate, fapt atestat de specialiști și public ; 

-  calitatea parteneriatelor cu structuri importante de profil, din ţară şi străinătate; 

-  colaborarea cu artişti cu înalt grad de profesionalism şi recunoaştere profesională; 

-  manifestările realizate de către instituţie se adaptează continuu nevoilor culturale ale   

publicului ţintă, în ritmul impus de realitatea socio-economică; 

- valorificarea rezultatelor cercetării în reviste și lucrări de artă și cultură tradițională 

(revistele Dobrogea și Etnos);  

- brandul Baladele Deltei recunoscut la nivel național și internațional; 

- imaginea pozitivă a instituției în rândul partenerilor și colaboratorilor; 

- existența unui public fidel; 

- comtinuarea atragerii publiculului tânăr/ elevi 

 

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

-   dificultatea realizării de schimburi culturale din cauza pandemiei de COVID-19; 

-   imposibilitatea realizării de turnee și spectacole în județ și tară din cauza pandemiei de 

COVID-19; 

- resursă umană artistică, scăzută la nivelul comunității; 

- numărul redus de prestaţii artistice, contractate în Tulcea și în țară, fapt datorat 

pandemiei de Covid 19; 

- în continuare, instituţia nu dispune de o sală proprie pentru repetițiile personalului 

artistic și pentru organizarea de spectacole şi evenimente. În situaţia în care sunt organizate 

evenimente/spectacole ce necesită spaţii închise pentru desfăşurare, se închiriază sala de 

spectacole, în funcție de programul de activitate al Teatrului „Jean Bart”. Trebuie să precizăm 
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că sala de spectacole ni s-a pus la dispoziție doar trei zile pe săptămână, anume marți, 

miercuri și joi; ca atare, imposibilitatea de a organiza spectacole în week-end a condus la o 

reducere apreciabilă a numărului de spectatori. De asemenea, sala de spectacole a Casei de 

Cultură a Sindicatelor are un preț foarte ridicat pentru închiriere: 1.500 lei/6 ore dar și faptul că 

pe timp de iarnă nu se pot organiza spectacole deoarece spațiul nu este încălzit. 

-   Indicele de ocupare al sălilor a fost variabil, în funcție de scenariile impuse de 

pandemie. dar și faptul că pe timp de iarnă nu se pot organiza spectacole 

-  instabilitatea economică şi legislativă.  

 

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

-  interesul artiștilor de prestigiu de a colabora cu instituția datorită brandului; 

-  tradiții culturale bine păstrate și perpetuate în zona Dobrogei; 

-  caracterul multicultural și multietnic al zonei; 

 - statutul Dobrogei de destinație turistică de top a României; 

-  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; 

- susţinerea proiectelor de către autorităţile competente, în special de către Primăria 

Municipiului Tulcea și a Consiliul Judeţean Tulcea;  

-     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 și 

participarea acestora la Festivaluri Județene de Folclor, inițiate de Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” în1998 ; 

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

formații din municipiu, precum și primăriile din județul Tulcea și formațiile de profil; 
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- asigurarea resursei umane pentru dansatorii profesioniști de la Ansamblul de Copii 

„Dorulețul”.  

 

(T).  Ameninţări 

- lipsa unui spațiu, sediu (fără a se întrevedea o rezolvare a acestei probleme stringente) 

propriu de activitate care să cuprindă 2 săli de repetiție, săli pentru activități conexe, sală de 

spectacole etc; 

-  imposibilitatea organizării de către instituție a unor evenimente din cauza 

pandemiei de COVID-19; 

     - restrângerea numărului de spectatori pentru prevenirea răspândirii pandemiei de 

COVID-19; 

- anularea manifestărilor culturale din țară, din cauza pandemiei de COVID-19; 

- tendința pieței de spectacol spre divertisment; 

- reducerea veniturilor, atât din subvenţii, cât şi din venituri proprii sau atrase; 

- imposibilitatea finanţării perfecţionării continue a personalului;  

- imposibilitatea menţinerii şi a dezvoltării corpului de balet, a orchestrei, a echipei de 

specialişti şi a personalului auxiliar (accidente, îmbolnăviri, concediu maternitate, pensionare 

ş.a.). 

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

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

de informare)  

Strategia unitară, coerentă de promovare, implementată deja de Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” a fost adaptată rigorilor impuse de prevenirea răspândirii 

virusului Covid-19, mizându-se în special pe dezvoltarea legăturilor cu publicul în mediul 

online și prin intermediul canalelor de televiziune, spectacolele cu public fiind organizate în 

limitele impuse de legislație.  

Într-un context social și sanitar atât de problematic, activitatea Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” a fost vizibilă la cel mai înalt nivel administrativ și cultural, TV 

Favorit, Antena 1, TVR 3, TVR 1. 

 Potrivit proiectului de management, anul trecut m-am concentrat asupra popularizării 



 

 

 

  

  12 
 

 

proiectelor și programelor instituției, scop în care am făcut eforturi să diversificăm căile de 

comunicare prin organizarea de activități în mediul online de promovare a evenimentelor 

desfășurate în anii precedenți.   

Modalitățile de informare a publicului în legătură cu proiectele instituției sunt elaborate și 

evaluate periodic, anume la începutul fiecărui an, ținându-se cont de adecvarea căilor de 

comunicare la particularitățile proiectelor și de starea socială actuală.  

Astfel, orice eveniment cultural este însoțit de un plan media și de promovare, scopul 

nostru fiind atragerea publicului – țintă prin cadența mesajului emis prin intermediul canalului 

de comunicare preferat în cazul respectiv; odată respectate aceste cerințe, beneficiarul – 

consumatorul de folclor – va asocia manifestarea cu profilul Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”.  

O atenție aparte a fost acordată felului în care evenimentele organizate de Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” sunt oglindite de presa de profil și nu numai 

Strategiile media menționate mai sus au urmărit creșterea gradului de promovare a 

instituției în toate tipurile de presă, mediatizare care să aibă drept consecință numărul de 

beneficiari.  

Au fost efectuate înregistrări cu orchestra, soliștii vocali și instrumentiști pentru 

realizarea a două CD- uri. Au fost înregistrate și alte suite de dansuri (linia melodică). 

Activitatea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost redată în 2021 în 

presa locală / națională scrisă, on-line sau televizată. 

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: 

 articole de presă (presa locală, agenţii de presă națională, etc); 

    newsletter; 

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

indoor: afişaj interior pe panouri proprii (instituții publice, locuri de agrement, 
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centre comerciale); materiale publicitare distribuite în agenția teatrală și în locuri 

cu trafic intens;  

 organizarea protocolului pentru fiecare proiect în parte (invitarea oficialităților, 

partenerilor și a oamenilor de cultură la aceste evenimente), în condițiile 

generate de pandemia de Covid 19, a fost redusă; 

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

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

- în anul 2021, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a emis 18 comunicate 

de presă și a publicat în presa locală și națională: 

-  au mai fost promovate, spectacole, concursuri și  alte evenimente organizate de 

instituție.   

4. Propuneri pentru cunoașterea categoriilor de beneficiari  

Beneficiarii actului cultural reprezintă fundamentul oricărei instituții culturale, în ecuație intrând 

atât spectatori, cât și instituții și persoane care pot susține un act cultural. Categoriile de 

public atrase de spectacolele folclorice sunt felurite: populație locală de toate vârstele, familii 

cu copii, tineri, turiști ș.a.  

 Dat fiin faptul că ne-am confruntat cu un an pandemic cercetarea publicului s-a 

desfășurat în mare parte în mediul online.  

 Se poate observa că spectatorii cu vârsta cuprinsă între 25 și 75 de ani reprezintă cea 

mai mare pondere a persoanelor care frecventează spectacolele folclorice, festivaluri și alte 

evenimente organizate de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,  

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 4.300 de prieteni care ne 

urmăresc activitatea noastră pe profilul 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-l accesează şi devin „fani” ai instituţiei.  

EXEMPLU: Vizualizări Facebook în câteva luni 

Ansamblul „Baladele 
Deltei” 

Ansamblul 
„DORULEȚUL” 

Manager 
STEFAN COMAN 
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39.107 56.018 35.778 
(din care – Beștepeanca 
9.668, Pandelașul 
12.593) 

 

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

 Grupurile țintă ale activităţilor derulate de Instituţie sunt reprezentate de o multitudine de 

categorii de vârstă, etnie şi socio-profesionale, date fiind diversitatea programelor şi 

proiectelor derulate. 

  Grupurile ţintă se divid în funcție de mai mulți factori: 

  a) arie geografică: 

    1.locuitori din municipiul Tulcea 

 2.locuitori din județul Tulcea 

3. locuitori ai altor județe din țară 

4. români din diaspora 

5. străini: turiști, aflați în vizită în Dobrogea, și spectatori ai evenimentelor 

Instituției în alte țări. 

          b) după vârstă: - copii – adolescenți – adulți - seniori 

          c) după calitatea în proiectele Instituției: 

- spectatori 

- artiști 

- personal tehnic 

- participanți în proiectele de turism cultural 

                 - vizitatori online pe website-uri și pe canalele de social media. 

 

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.  
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6. Profilul beneficiarului actual 

A) după vârstă 

- public de vârstă şcolară: în cadrul proiectelor educaţionale, al cursurilor de dans şi al 

spectacolelor dedicate lor- Spectacol lecție de folclor (care în 2021 nu au mai fost organizate) 

- public tânăr: prezent la flashmob- uri de dans, la spectacole, expoziţii, târguri, festivaluri 

şi foarte receptiv pe reţelele de socializare 

- adulţi: participanţi la spectacole, expoziţii, târguri, festivaluri şi receptiv pe reţelele de 

socializare etc. 

- pensionari: participanţi la spectacole, expoziţii, târguri, festivaluri etc. 

 

B) după categoria socio-profesională 

- non-specialişti: cea mai mare parte a beneficiarilor 

- specialişti (prin punerea la dispoziţie a unor materiale documentare din 

patrimoniulinstituţiei, colaborare pentru realizarea unor lucrări şi publicaţii de specialitate) 

    - artişti independenţi - creatori români – prin invitarea unor profesuâioniști pentru  

facilitarea participării Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la concursuri şi 

festivaluri 

- personal din diferite domenii în formare – în cadrul colaborărilor încheiate cu instituţii 

de învăţământ 

 

C) după ţara de provenienţă 

- turişti români – în cadrul spectacolelor susținute de Ansamblului Artistic Profesionist   

„Baladele Deltei” în județ și în țară, emisiuni TV. 

- turişti străini – în cadrul unor spectacolelor de pe navele de croazieră și în complexurile 

turistice etc. 

 - comunitatea expat – prezentă la turneele în străinătate şi activă pe reţelele de Socializare, 

festivaluri în țară, emisiuni TV. 

- beneficiarii virtuali, activi pe Internet. 

   Gama variată de produse culturale, oferite de instituţia noastră, poate satisface 

nevoia de relaxare, dar şi pe cea de stimulare intelectuală a beneficiarului. În acest cadru, în 

care latura artistică, segmentul ştiinţific, educaţia permanentă şi posibilitatea de relaxare 
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formează un mix cultural de succes, Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”a reuşit 

să consolideze statutul de consumatori fideli pentru beneficiarii săi. Mai mult, prin diversitatea 

produselor culturale se atinge un public eterogen, atât din punct de vedere al vârstei şi 

sexului, cât şi din punct de vedere al apartenenţei socio – profesionale. 

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 Primăriei Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

a participat la realizarea diferitelor manifestări 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. 

       Acțiunile culturale inițiate de Instituție au răspuns Strategiei Sectoriale în Domeniul 

Culturii, elaborate de Ministerul Culturii, astfel:  

             - protejarea și valorificarea patrimoniului cultural național, precum și a patrimoniului 

imaterial - au fost realizate prin toate proiectele culturale și editoriale derulate. 

          - susținerea moștenirii și diversității culturale, conservarea identităților culturale, atât la 

nivel național, cât și în cadrul comunităților locale – au fost realizate prin repertoriul foarte 

divers al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

           - creșterea gradului de acces și de participare a publicului la cultură - a fost realizată 

prin oferirea de spectacole la care publicul a participat gratuit, prin organizarea spectacolelor 

în aer liber, prin amplul program de valorificare online și prin emisiunile speciale de 

televiziune. 

- promovarea valorilor culturii române și cea a valorilor aparținând minorităților naționale 

în circuitul cultural internațional s-au realizat prin spectacolele multietnice  

- dezvoltarea unor politici comune între cultură și educație, atât în ceea ce privește 
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educarea publicului tânăr pentru consumul cultural și dezvoltarea abilităților lor creative, de 

asemenea, dansatorii din cadrul Ansamblului, instruiesc și coordonează formații/ ansambluri 

folclorice locale și județene, din: Nufăru, Casimcea, Ceamurlia de Jos, Ostrov, Niculițel, 

Beștepe, Văcăreni, Luncavița, Topolog, M. Kogălniceanu, Varea Nucarilor, Ciucurova, Greci. 

-în condițiile în care, din cauza pandemiei, nu au putut fi programate repetiții fizice, 

coordonatorii au fost sfătuiți și încurajați să țină în permanență legătura cu ansamblurile, să 

identifice metode de instruire online a elevilor și să caute mijloace de motivare a acestora.  

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” cât și Ansamblul Folcloric Dorulețul au 

desfășurat în decursul anului 2021 următoarele programe culturale - din cele propuse - cu 

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

istorice locale și naționale, astfel: 

- 24 ianuarie 2021, - concurs online dedicat elevilor tulceni, despre însemnătatea deosebită a 

Unirii de la 24 ianuarie 1859;  

- 1 februarie 2021 - Sediul Ansamblului „Baladele Deltei” – ora 11.00 – Festivitatea de 

premiere a câștigătorilor Concursului „24 Ianuarie 1859”. Premiile au fost înmânate de către 

Dragoș Simion, viceprimar al municipiului.  

- 13 februarie 2021- Tulcea – Complex „Europolis” (Centru) – filmări/înregistrări Tabloul 

muzical 

coregrafic bulgăresc „Nuntă la bulgari. Obiceiuri populare”, Ansamblul Artistic Profesionist  

„Baladele Deltei”. 

- 17 martie 2021 - Teatrul „Jean Bart” – ora 18.00 - „De Dragobete sărbătorește românește”, 

spectacol artistic și    concurs tematic „Dragobetele sărută fetele” – Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. Spectacol reprogramat din data de 24 februarie 2021.  

- 31 martie2021 - Teatrul „Jean Bart” – ora 18.00  - Spectacol multietnic – Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.   –Invitata Corina Badea (amânat) 

- 6 aprilie –16 aprilie 2021 -  Sediul Ansablului artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

- Înregistrări audio. Repetiții cu repertoriul pentru spectacolul multietnic. 

- 22 aprilie 2021   - Sediul Ansamblului Artistic Profesionist„ Baladele Deltei” -   Înregistrări  

muzicale a pieselor de la Chișcani – Brăila și a altor piese muzicale. 

- 24 aprilie  2021  - Tulcea -Mai multe locații – ora 11:00 – 17:00.Filmări pentru „Nunta la  

aromâni”  (Formația de dansuri). 
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-27 aprilie 2021 -Tulcea - Teatrul„ Jean Bart”- ora 18:00- , Spectacol folcloric„ 

Multietnic”Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”. Invitat CorinaBadea. 

-28 aprilie 2021  - Tulcea - Teatrul „Jean Bart” – ora 18:00-,Spectacol folcloric „Multietnic”    

Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”.Invitat Corina Badea. 

      -2 mai 2021   - Dunăvățu de Jos - Complex - „Egreta Nouă”- Sfintele Paști! ora 13:00 - 

Spectacol artistic susținut de Ansamblul Folcloric „Baladele Deltei” (dansatori + soliști vocali + 

tehnic).                                 

- 12 mai  2021-  Tulcea - Teatrul „Jean Bart” -  ora 18: 00 – Spectacol artistic -  „Seară 

folclorică oltenească” Ansamblul Folcloric „Baladele Deltei”                                                            

- 17 mai 2021   -Sediu  -  Inregistrări muzicale pentru Comuna Chiscani Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”. 

- 18 mai 2021  - Sediu – Înregistrări muzicale pentru Comuna Chiscani Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”.                                                                    

-26  mai 2021  - Tulcea - Teatrul „Jean Bart” - ora 18.00 – „ Seară folclorică 

moldovenească”.Ansamblul Folcloric „Baladele Deltei” și Ansamblul „ Dorulețul”                                                                                                  

- 29 mai 2021 -Murighiol – Complex „Puflene Resort” – ora 19:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”(dansatori și soliști vocali). 

- 3 iunie  2021-  Liceul„ G. Moisil”. Suport logistic. Aniversare Liceu. 

 - 5 iunie 2021  - Murighiol – Complex„ Puflene Resort”- ora-19:30-Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei” (dansatori și soliști vocali).+( tehnic) 

- 6 iunie  2021 - Sulina - ora 17:00 „Sărbătoarea Scrumbiei Albastre”Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”(orchestra , soliști vocali , tehnic) , 

- 11 iunie 2021 - Jurilovca Complex Gura Portiței – ora – 13:00-Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei”(dansatori+soliști vocai)  

- 12 iunie 2021 - Sediul Ansamblului Artistic„Baladele Deltei”- ora 12:00.Predare jocuri  

Populare  dobrogene pentru copiii românilor din diaspora. Au  participat peste 300 de copii din 

întreaga lume. Activitate pe zoom . Managerul Ștefan Coman și Ansamblul „Dorulețul”(grup 

de copii) 

-19 iunie 2021 - Jurilovca Complex Gura Portiței – ora – 13:00 - Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei (dansatori+soliști vocai)  

- 22 – 23 iunie 2021  - Complex Esplanada Park   - Repetiții pentru Flash mob. 
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- 24 iunie 2021 - Tulcea , Piața Civică, ora 18:00 -  „Flash mob” cu ocazia zilei universale  a 

Iei românești.  

- 24 iunie 2021 -Tulcea- ora 19:30 - restaurant „Select”- Spectacol folcloric - Ansamblul 

Artistic „Baladele Deltei”   

- 25 iunie 2021 - Jurilovca Complex „Gura Portiței”- ora 14:00 – Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei”     (dansatori  +soliști vocali). 

-28 iunie  2021 - București „ TV.Favorit” – Filmări pentru emisiunea Familia Favorit – 

Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”(compartiment dansatori). 

- 30 iunie 2021  - Jurilovca Complex „Gura Portiței”-ora 13:00 – Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei”  (dansatori+soliști vocali).  

 -2 iulie2021 - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul Artistic  

„Baladele Deltei”(dansatori+soliști vocali)”. 

 - 7 iulie2021 - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul Artistic   

„Baladele Deltei”(dansatori+soliști vocali)  

- 9 iulie2021 - Jurilovca . Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul Artistic  

 „Baladele Deltei”(dansatori+soliști vocali)  

- 14 iulie 2021 - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul Artistic  

 „Baladele Deltei”(dansatori+soliști vocali)  

-16 iulie 2021 - Jurilovca . Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 –Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”(dansatori+soliști vocali)  

-21 iulie 2021   - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul folcloric„Dorulețul”    

-23 iulie 2021  - Jurilovca . Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul folcloric „Dorulețul-

-28 iulie 2021  - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 - Ansamblul folcloric „Dorulețul-

-30 iulie 2021 - Jurilovca.  Complex „ Gura Portiței”ora 13:00 – Ansamblul folcloric „Dorulețul” 

-4 august  2021    - Jurilovca  -  Complex „Gura Portiței” - ora 13:30 – Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”soliști vocali – Georgeta Nichifor , Laura Feraru, Costel Atanasof     

 -5-8 august 2021  - Stadionul Delta - Competiția Memorialul „Adrian Cicîrîc” de fotbal . - 

Crainic – Petru Țincoca, secretar literar Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” 

   - Intonarea Imnului de Stat al României – soliști vocali - Georgeta Nichifor, Laura Feraru, 

Costel  Atanasof                                                                                                                                   
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- 6  august 2021 - Jurilovca -  Complex „Gura Portiței” - ora 13:30  –  Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul” 

- 9 – 13 august 2021  - Brăila –Festivalul de folclor „ Chira Chiralina”  –  Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”          

 - 11 august 2021- Jurilovca  -  Complex „Gura Portiței” - ora 14:00  –  Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”                                                                                              

- 13 august 2021 - Jurilovca  -  Complex „Gura Portiței” - ora 14:00 – Ansamblul Artistic 

„Baladele   Deltei”                                                                                            

- 13 august 2021  - Tulcea - Piața Civică  - Zilele orașului, ora 13 - 22:00  - Muzică 

ambientală 

                                - Patinoar Ciuperca – Zilele orașului -ora  13 – 23:00 – Muzică ambientală 

- 14  august 2021    - Tulcea - Piața Civică- Zilele orașului 

                                 - ora 13 - 17:00 - Muzică ambientală 

                                                               - ora 17:00 - Formații și grupuri de dans din Municipiu și Județ. 

                                                                  - ora 20:30 – Corina Sîrghi și Taraful Jean Americanul 

                                 - Patinoar Ciuperca  - ora 09 - 19:30  – Muzică ambientală 

                                             - ora 19:30 - Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” „Seară   folclorică  

  multietnică”                   

                                                                   - ora 22- 23:00 – Muzică ambientală                  

-  15 august 2021 - Tulcea  - Piața Civică    - Zilele orașului              

  - ora 09 – 20:30 – Muzică ambientală 

                                   - ora 20:30 –  Nea Vasile și Taraful de la Mârșa 

                                    - Patinoar Ciuperca     - Zilele orașului  

   - ora  09 - 18:30  - Muzică ambientală 

                                   - ora 18:30 – Ansamblul Folcloric „Dorulețul”- Formații și 

grupuri de dans din Municipiul Tulcea și județ 

                                 - ora 20 – 23:00 – Muzică ambientală 

 - 15 august 2021  - Sulina -„Ziua Orașului” – Ansamblul Artistic  „Baladele Deltei ”(dansatori+ 

soliști vocali)  

 - 15 august 2021    - „Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul  Folcloric „Dorulețul” 

 - 16 august 2021 -„Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”                                                                     
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- 18 august 2021     - Jurilovca - Complex „Gura Portiței” - ora 14:00 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei” 

- 18 - 26 august 2021  - Ucraina-Kiev - Festival Internațional de Folclor  - Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”  

- 20 august 2021   - Jurilovca - Complex „Gura Portiței” - ora 14:00 - Ansamblul Artistic  

„Baladele Deltei” 

- 22 august 2021   - Valea Teilor - „Festivalul de obiceiuri și tradiții dobrogene” – ora 18:00 - 

Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”                                                                                                                                              

Formații din județ. Invitat – Gelu Voicu.  

- 25 august 2021   - Jurilovca - Complex „Gura Portiței” - ora 14:00 - Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”  

- 25 august 2021  - Tulcea – Complex „Europolis” – Disco bar -  ora 19:00  - Ansamblul 

Artistic „Baladele Deltei” 

- 26 august  2021  - Brăila –Podul de Traversare a Dunării - ora 14:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei”(4 perechi+1 solist vocal)                              

- 27 august 2021 - Jurilovca -  Complex „Gura Portiței” - ora 14:00 - Ansamblul Artistic 

”Baladele Deltei”   

 - 1 septembrie 2021 - Jurilovca -  Complex „Gura Portiței”- ora 13:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Delte  

 - 3 septembrie 2021 - Jurilovca - Complex „Gura Portiței”- ora 13:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei” 

- 6 septembrie 2021  - „Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”      

- 6 septembrie 2021  - „Nava L’Europe” – ora 21:00 -  Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”   

- 7 septembrie 2021  - „Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul Folcloric „Dorulețul”      

- 7 septembrie 2021   -„Nava L’Europe” – ora 21:00 -  Ansamblul Folcloric „Dorulețul”     

- 7 septembrie 2021 -Tulcea – Cariera de piatră –Bididia – orele 15:30 – 22:00 –

promovarea Municipiului  Tulcea – filmări – Anamblul Artistic „Baladele Deltei”(formația de 

dansatori) în costume etnice                                        

- 8 septembrie 2021   - Jurilovca - Complex „Gura Portiței”- ora 13:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei” 
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- 10 septembrie 2021 - Jurilovca - Complex „Gura Portiței” - ora 13:30 – Ansamblul Artistic 

„Baladele Deltei” 

- 10- 12 septembrie 2021  - Breaza – Festival Național de Folclor –Ansamblul Folcloric 

„Dorulețul”                                                                       

- 14 septembrie 2021  - Tulcea - Complex „ Delta”- ora 20:00 - Ansamblul Artistic „Baladele 

Deltei (INCDDD) 

- 17 septembrie 2021- Galați - Festivalul Internațional de Folclor  „Doina Covurluiului”- 

Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” 

- 19 septembrie2021 - Chilia Veche – Proiect transfrontalier – ora 11:00 -  Festival Folcloric 

Ansamblul Artistic ”Baladele Detei” + logistic Naum Niculiță (dansatori + solisti vocali) formații 

din Ucraina- Ismail. 

- 22- 24 septembrie 2021- Iași – Festivalul Național Constantin Arvinte al Ansamblurilor 

Folclorice Profesioniste /Ansamblul Artistic „Baladele Deltei” 

- 22 septembrie 2021  - „Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul Folcloric „Dorulețul”   

- 23 septembrie 2021  - „Nava Vivaldi” – ora 21:00 -  Ansamblul Folcloric „Dorulețul”   

- 12 octombrie 2021  - Tulcea – Nava ”L'EUROPE” – ora 21:00 – Ansamblul Artistic 

”Baladele Deltei” 

- 13 octombrie 2021  - Tulcea – Nava ”L'EUROPE” – ora 21:00 – Ansamblul Artistic 

”Baladele Deltei” 

- 14 octombrie 2021  - Ceamurlia de Jos – ora 17:00 – Hramul Comunei - Ansamblul 

Artistic „Baladele Deltei”, atiști și formații locale, naționale 

- 20 octombrie 2021       - Tulcea – Nava ”VIVALDI” – ora 21:00 – Ansamblul Artistic 

”Baladele Deltei” 

- 14 noiembrie 2021 - Tulcea Teatrul Jean Bart – ora 16: 00 - Spectacol „ Ziua   Dobrogei”, 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  Invitat- Constantin Enceanu                                              

- 15 noiembrie2021 - București – Centrul Național Media – Familia Favorit –   

   filmări cu dansatorii Ansamblului  Artistic Profesionist „Baladele  Deltei” 

-26, 27, 28 – noiembrie 2021- Sibiu- Festivalul Național de Folclor Ioan Macrea Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”-  

- 29 noiembrie 2021 - Tulcea – Sediul Ansamblului Artistic „Baladele Deltei” Repetiții pentru 

spectacolul de 1 Decembrie                                                                          
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- 30 noiembrie 2021  - Tulcea – Sediul Ansamblului Artistic „Baladele Deltei” Repetiții pentru  

spectacolul de 1 Decembrie 

- 1 decembrie 2021 - Tulcea- Piața Civică, ora 11:00 – Ziua Națională a României – 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” , Ansamblul Folcloric Dorulețul                                                                                               

- 9 decembrie 2021 - Constanța – Festivalul de datini și obiceiuri populare – Ansamblul 

Artistic Baladele Deltei”  (dansatori,  soliști vocali) 

- 13 – 14 decembrie 2021 - Tulcea – Sediul Ansamblului – Montarea unei Suite de jocuri 

populare din Muntenia Coregrafia Marin Barbu , Ștefan Coman 

- 17 decembrie 2021 - Tulcea – Piața Civică – Montare sonorizare- Bradul tulcenilor - tehnic 

- 18 decembrie  2021   - Tulcea – Piața Civică – ora 16:30 – Bradul tulcenilor  

                                                     - Ansamblul Artistic Baladele Deltei”  

                                                     - Ansamblul Folcloric  „Dorulețul 

 - 19 decembrie 2021-Tulcea–Piața Civică – –ora 9:00-20:00- Bradul tulcenilor     

                                                  - Ansamblul Artistic „ Baladele Deltei”  

                                                   - Ansamblul Folcloric  „Dorulețul”                                                              

 - 21 decembrie 2021  - Tulcea -  Piața civică ora 15:00 – Spectacol de colinde ,datini și 

obiceiuri de iarnă –La dalba cetate. Filmul de Prezentare al municipiului Tulcea- PREMIERĂ 

 - 22 decembrie 2021 -Tulcea- Complex Europolis – ora 10:00 – Filmări  colind pentru video-

facebook Ansamblul Artistic „ Baladele Deltei 

Așa cum și-a propus în proiectul de management, ansamblul a continuat să editeze 

propriile publicații:  

 Al patrulea și al cincilea număr al revistei de cultură și artă tradiționale 

„Dobrogea”, redactor șef – Coman Ștefan, responsabil de număr - Daniel Constantin Arhire. 

Temele implementate au fost: 

 prezentarea Ansamblului și a activității sale în anul precedent apariției.      

 prezentarea Dobrogei din punct de vedere al specifității în ansamblul culturii 

tradiționale românești. Elemente de istorie și etnologie. 

 prezentarea unor tradiții și obiceiuri locale. 

 prezentarea unor materiale cu caracter tradițional – cultural. 

 Numărul 7 al Revistei Etnos, revistă de etnologie, folclor și mitologie, preluată în anul 

2021 având ca responsabil de număr pe Aurel Ifrim 
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 Mai jos vă expunem câteva dintre manifestările cultural - artistice – atât fizic, cât și 

online – organizate/susținute de către Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  

în anul 2021 și la care promovarea a fost  făcută prin afiș colaje/ imagini etc. 

 

 
Nr 

crt 
Programul / Proiectul     Afiș/ colaje/ imagini 

 

 

1 
24 ianuarie 2021,   

Concurs ONLINE, dedicat elevilor tulceni, 

despre însemnătatea deosebită a Unirii 

de la 24 ianuarie 1859. Elevii au fost 

provocați să redacteze o scurtă istorie 

(compunere) despre semnificația zilei de 

24 ianuarie 1859;    

Concursul este dedicat ELEVILOR tulceni 
(clasele I - XII) care sunt așteptați să 
încarce la postarea CONCURS de pe 
pagina noastră de Facebook o scurtă 
istorie (1 pagină format A4) despre 
semnificația zilei de 24 ianuarie 1859, 
care să fie însoțită de o fotografie de la 
spectacolele organizate anii trecuți de 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”. 
Participanții sunt rugați să specifice la 
postare numele, clasa și numele instituției 
școlare la care sunt înscriși!  
Vă invităm să postați materialele pe 
pagina noastră de Facebook sau pe 
adresa de e-mail 
ansamblulartistic@yahoo.com cu 
specificatia „CONCURS 24 IANUARIE” 
până la data de 21 ianuarie a.c. 
Succes! 
   Premiera 

     Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, instituție publică aflată 
în subordinea Primăriei Municipiului 
Tulcea, a organizat astăzi la sediul din 
str. Mircea Vodă festivitatea de premiere 
a câștigătorilor Concursului „Istoria zilei 
de 24 ianuarie 1859". 
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Primăria Municipiului Tulcea a fost 
reprezentată de viceprimarul municipiului 
, Dragoș Simion, care a înmânat 
diplomele câștigătorilor și de consilierul 
pe probleme culturale Ștefan Caraman.  
În cuvântul său, managerul Ansamblului 
Artistic Profesionist "Baladele Deltei", 
Ștefan Coman a mulțumit tuturor 
participanților pentru implicare și Primăriei 
Municipiului Tulcea pentru susținerea 
arătată de fiecare dată.  
Iată câștigătorii: 
Premiul I  
Ștrail Maria –Oxana 
Școala Gimnazială „Constantin 
Găvenea”, clasa a VIII-a 
Premiul al II-lea 
Olteanu Bogdan Ionuț 
Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” 
Niculițel, clasa a V-a 
Olteanu Cristina 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, clasa a 
X-a 
Premiul al III-lea 
Teodoru Ana-Maria 
Liceul Teoretic „Grigore Moisil”, clasa a 
VIII-a 
Comănici Andreea 
Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” 
Isaccea, clasa a IV-a 
Cocu Eduard-Ionuț 
Școala Gimnazială „Alexandru 
Ciucurencu” Tulcea, clasa a VI-a 
Alexandru Marius Robert 
Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea, 
clasa a X-a 
Mențiune 
Matei Octavian-George 
Școala Gimnazială „Constantin Găvenea” 
Tulcea, clasa a VI-a 
Mitel Alexandra 
Școala Gimnazială Mihai Bravu, clasa a 
VI-a 
Gheorghe Teodora Miruna 
Liceul Teoretic „Constantin Brătescu” 
Isaccea, clasa a IV-a 
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Tănase Elena 
Liceul Tehnologic „Brad Segal” Tulcea, 
clasa a XII-a 
Sava Cristina 
Școala Gimnazială „Alexandru 
Ciucurencu” Tulcea, clasa I.  
Vă mulțumim tuturor și vă așteptăm la 
concursurile viitoare! 
 

 

 

 

2 8 februarie  
Duminică, 7 februarie, am primit  
la sediu cu mare bucurie vizita domnului 
Dumitru  Parasca, inițiatorul și 
organizatorul Festivalului Național 
Concurs „Regina Sânzienelor”, a cărui a 
VII-a ediție se va desfășura în Bucovina, 
Suceava, în 
perioada 19-20 iunie 2021Managerul 
Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Primăriei 
Municipiului Tulcea, maestru 
 Coregraf Ștefan Coman, a fost ales 
Ambasador al județului Tulcea. 

Maestru 

 
3 24 februarie 2021, „De Dragobete 

sărbătorește  
românește!”(Reprogramat) 

Teatrul „Jean Bart” – ora 18.00 
  spectacol dedicat zilei de Dragobete – 
24 februarie care a avut ca scop 
promovarea tradițiilorpopulare. 

Pe plaiurile românești, Dragobetele, 
care păstrează 
unele atribuții ale zeului dragostei în 
mitologia romană, Cupidon, este patron al 
dragostei  

dispoziții.                  De asemenea, în tradiția    românească, 
Dragobetele  
marca începutul primăverii, data de 24 
februarie  
nefiind întâmplător aleasă, aceasta 
însemnând  începutul anului agricol. 
 Publicul a urmărit jocuri populare din 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

  

  27 
 

 

Dobrogea,  iar în cadrul spectacolului a 
avut loc și îndătinatul concurs „Cine știe, 
câștigă!” – organizat încă din 2004 la 
Casa de Cultură a Sindicatelor de 
Ansamblul „Baladele Deltei” -, unde 
concurenți înscriși în prealabil vor fi 
chemați să răspundă întrebărilor despre 
sărbătoarea Dragobetelui. Dansatorii au  
încântat cu Călușul Dobrogean, suite de 
jocuri populare dobrogene și din 
Mărginimea Sibiului, iar soliștii vocali 
Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Laura 
Feraru și Laura Mocăniță au interpretat 
cântece de dragoste. 
 
 

 

 

4 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗖𝗢𝗟𝗘 𝗣𝗘 𝟮𝟳 𝗦 ̦𝗜 𝟮𝟴 𝗔𝗣𝗥𝗜𝗟𝗜𝗘!  
Prieteni dragi,  
Avem placerea să vă anuntăm că 
Spectacolul folcloric multietnic va avea 
loc marti, 27 aprilie, si miercuri, 28 aprilie, 
de la ora 18.00, la Teatrul Jean Bart"! 
Biletele raman valabile. Bucuria noastra 
nu este intrecuta decat de nerabdarea de 
a ne revedea, față în față, cu 
dumneavoastră cu prilejul unui spectacol 
variat și plin de prospetime, un spectacol 

prin care prețuim caracterul multietnic și 
intercultural al Dobrogei, încredintați că 
diversitatea culturală reprezintă un factor 
de îmbogățire oricăre societăți. 
Menționăm că datorită numărului mare de 
solicitări venite din partea publicului au fost 
realizate două spectacole cu folclor  
multietnic 
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5 29 aprilie  

𝗭𝗶혂𝗮 𝗜𝗻혁𝗲𝗿𝗻𝗮혁 ̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗮 ̆ 𝗮 𝗗𝗮𝗻혀혂𝗹혂𝗶 
Dansează din inimă și iubește ce faci! 
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DANSULUI a 
fost instituită pe 29 aprilie 1982 la 
inițiativa Consiliului Internațional al 
Dansului, organizație din cadrul 
U.N.E.S.C.O., încurajează promovarea 
dansului dincolo de bariere etnice, politice 
sau culturale, pentru a-i reuni pe toţi 
iubitorii acestei arte şi pentru a-i da locul 
cuvenit în toate sistemele de educaţie. 
Numit muzica mişcării, poezia piciorului 
sau limbaj al sufletului, dansul înseamnă 
plăcere, putere şi artă. Dansul presupune 
disciplină, muncă, instrucție, comunicare. 
Datorită dansului, cuvintele pe care alții 
nici nu le-ar înțelege nu mai sunt 
necesare; în locul lor se naște un limbaj 
universal. Dansul ne face plăcere, ne 
eliberează și ne oferă consolare, 
apropiindu-ne de cer, de sacru, de infinit. 

„𝑇𝑜𝑡𝑢𝑙 𝑖 ̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒 𝑐𝑢 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒 – 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 
𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑎 ̆, 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 – 𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 
𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 ̆ 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎. 

𝑇𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙�̆� 𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟, 
𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 ̆ �̦�𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎 ̆, 𝑑𝑎𝑟 
𝑒𝑠𝑒𝑛�̦�𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚�̆� 
𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒, �̂�𝑛𝑎 ̆𝑢𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑖. 𝑁𝑜𝑖, 
𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖, 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒�̦�𝑛𝑖𝑐 𝑖 ̂𝑛 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒, 
𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟�̆�𝑚 𝑠�̆� 𝑐𝑟𝑒�̆�𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 
𝑛𝑒𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡. 𝑆𝑝𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒 
𝑠𝑡𝑟𝑎 ̆𝑑𝑢𝑖𝑒�̦�𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 
𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 �̂�𝑙 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐�̆�. 
𝐴𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎 ̂𝑛𝑑, 𝑏𝑟𝑢𝑠𝑐, 𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎, 
𝑐𝑎 ̂𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖 ̂𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠𝑒 �̦�𝑖 
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𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 
𝑖 ̂𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠𝑐. 𝐹�̆�𝑟𝑎 ̆ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐. 𝐹𝑎 ̆𝑟�̆� 
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒. 𝐹�̆�𝑟�̆� 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐. 𝑁𝑖𝑐𝑖𝑜𝑑𝑎𝑡�̆� 𝑝𝑎 ̂𝑛𝑎 ̆ 

𝑎𝑐𝑢𝑚, �̂�𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎 ̆, 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 
𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢 𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑖 ̂𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 
𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡�̆� 𝑠𝑎 ̆ 𝑖 ̂�̦�𝑖 𝑝�̆�𝑠𝑡𝑟𝑒𝑧𝑒 
𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡 ̦𝑖𝑎, 𝑠�̆�-�̦�𝑖 𝑔𝑎 ̆𝑠𝑒𝑎𝑠𝑐𝑎 ̆ 𝑟𝑎�̦�𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎 
𝑓𝑖. 𝐷𝑒 𝑓𝑎𝑝𝑡, 𝑡𝑜𝑐𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎 ̂𝑛𝑑 𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑖𝑎 

𝑐𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒�̦�𝑖𝑜𝑠 𝑖 ̂𝑛𝑣𝑎 ̆𝑡 ̦𝑎 ̆𝑚 𝑠�̆� 
𝑎𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚 𝑐𝑢 𝑎𝑑𝑒𝑣�̆�𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎 ̆ 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 
𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 
𝑖 ̂𝑛𝑠𝑒𝑚𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑖 ̂𝑛 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑒𝑖. 𝐷𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 
𝑎𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎�̦�𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧�̆�𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟 
𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐𝑒; �̂�𝑛 𝑓𝑎𝑝𝑡, 𝑛𝑜𝑖 𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡 ̦𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 
𝑐𝑢 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑡 ̦𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒. 𝐶𝑟𝑒𝑑 

𝑐𝑎 ̆ 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡�̆� 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎�̦�𝑖𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 ̆ 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 
𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐�̆� �̦�𝑖 𝑝𝑠𝑖ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎 ̆ 𝑛𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑎 𝑠�̆� 
𝑟𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑎 ̆𝑚, 𝑠�̆� 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 ̆𝑚, 𝑠�̆� 
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 ̆𝑚 𝑠𝑎 ̆ 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎 ̆𝑚, 𝑠�̆� 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 ̆𝑚 𝑠�̆� 

𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟�̆�𝑚”, afirmă balerinul german 
Friedemann Vogel în mesajul Zilei 
Internaţionale a Dansului 2021.  

„𝐶ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐�̆� 𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙�̆� 𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚�̆�𝑟𝑎 ̆ 
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑒, 
𝑖𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑐 �̦�𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑎 ̆ 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙 
𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑖𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑖𝑛𝑡 ̦𝑎 �̦�𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎  

𝑠-𝑎𝑢 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 
𝑑𝑒𝑐�̂�𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔�̆�𝑠𝑒𝑠𝑐 𝑖 ̂𝑛 
𝑣𝑖𝑒�̦�𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 �̦�𝑖 �̂�𝑛 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛. 𝐴𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎 ̆ 
𝑝𝑜𝑒𝑧𝑖𝑒, 𝐷𝐴𝑁𝑆𝑈𝐿, 𝑛𝑒 𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒 

𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑎�̦�𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑖 ̂𝑛𝑡𝑎 ̂𝑙𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑝�̆� 
𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑒. �̂�𝑛 𝑖 ̂𝑛𝑐ℎ𝑒𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑣𝑎 ̆ 𝑝𝑜𝑡 
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑒 �̂�𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 
𝑢𝑟𝑚𝑎 ̆𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒: 𝒅𝒂𝒏𝒔𝒆𝒂𝒛ă 𝒅𝒊𝒏 

𝒊𝒏𝒊𝒎ă �̦�𝒊 𝒊𝒖𝒃𝒆�̦�𝒕𝒆 𝒄𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒊!”, a declarat 
maestrul coregraf  Ștefan Coman, 
managerul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Municipiului Tulcea. 
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6 Seară folclorică oltenească 
 
Ansamblul Artistic Profesionit ,,Baladele 
Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea vă 
invită 
miercuri, 12 mai, de la ora 18.00, la 
Teatrul „Jean Bart", la Seară folclorică 
oltenească 
Bilete se pot procura începând de 
marti, 4 mai, de la sediul ansamblului sau 
de la 
agentia Teatrului „Jean Bart", de martį 
până 
vineri, în intervalul 9.00-16.00. 
Pretul unui bilet: 19 lei.Vă aștept 

 

 

7 
 

2 mai  

 

Spectacol Murighiol 

Spectacol realizat în ziua de Paște la 

Dunăvățu de Jos. 

Au participat dansatorii și soliștii vocali 

Î𝗻𝗰𝗲𝗽𝗲𝗺 𝗮혀혁�̆�𝘇𝗶 혀𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶𝗻 𝗮𝗰𝗲혀혁 𝗮𝗻 𝗮 

혀𝗽𝗲𝗰혁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻 𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼혃�̆�𝗺 𝗮혁�̂�혁 

𝗳𝗼𝗹𝗰𝗹𝗼𝗿혂𝗹 𝗻𝗮혁̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 혀̦𝗶 𝗮𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶혁�̆�혁̦𝗶𝗹𝗼𝗿 

𝗰𝗼𝗻𝗹𝗼𝗰혂𝗶혁𝗼𝗮𝗿𝗲, 𝗰�̂�혁 혀̦𝗶 혀𝗽𝗹𝗲𝗻𝗱𝗼𝗮𝗿𝗲𝗮 혀̦𝗶 

𝗽𝗶혁𝗼𝗿𝗲혀𝗰혂𝗹 𝗷혂𝗱𝗲혁̦혂𝗹혂𝗶 𝗻𝗼혀혁𝗿혂.  

𝗣𝗮혀̦혁𝗶 𝗳𝗲𝗿𝗶𝗰𝗶혁𝗲, 𝗱𝗿𝗮𝗴𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗲혁𝗲𝗻𝗶! 
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8 
12 mai 
„Seara folclorică 

 oltenească”  
 

 

 

 

9 
 
21 mai 
Ziua mondială pentru diversitate culturală, 
pentru dialog şi dezvoltare 
Promovând la nivel mondial diversitatea 
culturală, sarbatoarea a fost instituită în 
2002 la propunerea Organizației 
Națiunilor Unite 
pentru Educație, Știință și Cultură - 
U.N.E.S.C.O 

 
 
În cadrul celei de-a 31-a sesiuni a 
conferinţei generale a UNESCO, 
desfăşurată la Paris la 2 noiembrie 
2001, a fost adoptată Declaraţia 
universală privind diversitatea 
culturală. Articolul 1 al acestei 
Declaraţii stipulează: ''Ca sursă de 
schimburi, inovaţie şi creativitate, 
diversitatea culturală este necesară 
umanităţii aşa cum biodiversitatea 
este pentru natură. În acest sens, 
patrimoniul comun al umanităţii 
trebuie să fie recunoscut şi afirmat 
pentru generaţiile prezente şi 
viitoare'' 
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10 
       
 
23 mai 
 
La mulți ani, aromâni de pretutindeni! 
Pe 23 mai se sărbătorește în România, 
dar și în alte țări balcanice, Ziua 
Naţională a Aromânilor, în încercarea de 
a conserva cultura și obiceiurilor acestei 
comunități. 
Deţinători ai unui tezaur cultural păstrat în 
memoria colectivă şi transmis, de-a 
lungul generaţiilor prin viu grai, aromânii 
luptă, de veacuri, pentru menţinerea  
identităţii lor spirituale.  
Iubindu-şi atât de mult limba, portul, 
folclorul şi obiceiurile, aromânii le vor 
păstra mereu, ca pe cele mai preţioase 
dovezi ale conştiinţei apartenenţei la etnia 
românească. 
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11 Președintele juriului celei de-a VII-a 
ediții Festivalului Național Concurs 
„Regina Sânzienelor” este maestrul  
coregraf Ștefan Coman. 

 În fiecare an pe data de 24 iunie 
sărbătorim ziua de Sânziene sau 
Drăgaica, cum i se mai spune în popor. În 
plan religios Sânzienele se asociază cu 
sărbătoarea religioasă a nașterii Sfântului 
Ioan Botezătorul. În calendar avem astfel 
cruce cu roșu, ceea ce înseamnă o zi de 
mare sărbătoare în care nu se spală, nu 
se merge la câmp și nu se fac treburi 
casnice. 

Cine lucrează în ziua de Sânziene va fi 
pocit, va înnebuni și va fi jucat de 
Drăgaice. 

Din punct de vedere calendaristic, 
sânzienele marchează apropierea de 
mijlocul verii și reprezintă momentul de 
cotitură al verii către iarnă, finalul 
muncilor agricole și pregătirea pentru 
recoltat. De asemenea, ziua de Sânziene 
este și ziua în care păsările încep 
pregătirile pentru sezonul rece. Cucul 
este primul care dă semnalul, dacă 
de Blagoveștenie începe a cânta, la 
Sânziene acesta se îneacă cu orz, 
răgușește și nu mai poate cânta. 

Noaptea de Sânziene. Cine sunt 
Sânzienele. 

Conform credinței populare în noaptea de 
Sânziene se deschid cerurile, iar 
Sânzienele ies și joacă dansul ielelor în 
locuri ferite de ochii lumii, ascunse sau 
retrase. Dansul acesta nu poate fi 
observat de nimeni fiindcă cel sau cea 
care va îndrăzni să-l privească se va 
îmbolnăvi și nu se va mai putea vindeca. 

Drăgaica e o ființă sfântă care e mai mare 

 
 

 Astfel, în unele regiuni ale țării, 
mai ales în zonele rurale, fetele merg la 
cules de sânziene pentru a împleti 
coronițe din flori de sânziene. Aceste 
coronițe le aruncă mai apoi peste casă. 
Dacă coronița rămâne agățată și nu 
cade e semn că acolo, în curând, va 
avea loc o nuntă. Unele fete păstrează 
câteva flori și pentru a le pune sub 
pernă, sperând că noaptea își vor visa 
ursitul. 

De altfel în alte zone ale țării, în ziua de 
Sânziene, se joacă Drăgaica. Prin 
urmare se vor costuma două fete, una 

https://www.traditii-superstitii.ro/buna-vestire-sau-ziua-cucului-traditii-si-obiceiuri/


 

 

 

  

  34 
 

 

peste o ceată de bărbați, numiți Circovi. 

Dacă ne luăm după legende, Sânzienele 
sunt ființe extraordinar de frumoase, 
asemenea unor zâne, care trăiesc în 
păduri sau pe câmpii. În noaptea de 
Sânziene se prind în horă, cântă și 
dansează. Acestea conferă plantelor și 
buruienilor întrebuințări deosebite, astfel 
că vor putea fi folosite pentru a trata 
anumite afecțiuni. Mai mult Sânzienele 
apără holdele de grindină, aduc rod 
semănăturilor, ursesc fetele de măritat și 
contribuie la înmulțirea plantelor și a 
animalelor. 

Totuși, dacă nu respecți cum se cuvine 
ziua lor, Sânzienele te pot pedepsi și pot 
aduce asupra ta boală și neputință. 
Totodată, Sânzienele pot stârni vârtejuri 
și vijelii, pot aduce grindină și pot lăsa 
plantele și florile fără leac și fără miros. 

La răsăritul zilei de Sânziene soarele se 
spală pe față: cine se uită la el cu atenție 
vede curgând apă jos sub înfățișarea 
unor raze lungi, luminoase. 

Sânziana sau Drăgaica mai este numită 
și Împărăteasa, Stăpâna Surorilor, 
Regina Holdelor, Mireasa, în funcție de 
zona geografică a țării. 

Obiceiuri și tradiții de Sânziene. Ce 
obiceiuri există în ziua de Sânziene. 

Obiceiurile și tradițiile de Sânziene sunt 
diverse și numeroase, în funcție de zona 
geografică a țării și influențele specifice 
regiunii. Aceste obiceiuri și tradiții se 
practică fie pentru bunul mers al 
treburilor, fie pentru a atrage norocul și 
belșugul, dar și pentru aflarea ursitei sau 
pentru grăbirea măritișului. 
 
 

în costum bărbătesc, cu numele 
Drăgan, iar cealaltă în costum 
femeiesc, zisă Drăgaica. Acestea merg 
și joacă pe la case, întocmai ca și 
călușarii. Jocul constă mai mult în 
sărituri în formă de cruce și în 
îmbrățișări. Oamenii care primesc 
Drăgaica se consideră că vor atrage 
norocul și vor alunga ghinionul, vor 
avea recolte bogate și spor la muncile 
câmpului. 

Drăgaica se serbează cu împărțire de 
mere, cireșe, castraveți verzi și pui de 
găină, ca semn de spor a ceea ce a 
putut face omul până în acest timp. 

Un alt obicei specific zilei de sânziene 
este scăldatul femeilor în apele 
curgătoare sau în roua dimineții. La 
răsăritul soarelui femeile se spală într-
un râu iar mai apoi se tăvălesc în iarba 
plină de rouă. În acest fel vor rămâne 
curate și sănătoase, se vor spăla de 
boli și de probleme. Orice neîmplinire 
ar avea se va rezolva, iar cele care își 
doresc copii au mari șanse să rămână 
însărcinate. 

Superstiții diverse în ziua de Sânziene. 

Așa cum orice sărbătoare are 
superstițiile ei, așa și ziua de Sânziene 
vine cu diverse superstiții care mai de 
care. Unele superstiții se referă la 
vreme, altele la recoltă, iar o parte din 
ele fac referire la bunul mers al 
lucrurilor și al treburilor. 

Se spune astfel că dacă plouă în ziua 
de Sânziene e semn de belșug: se va 
face porumb, vin, o seamă de bucate. 

De asemenea dacă cucul va înceta să 
cânte cu mult înainte de Sânziene e 
semn că vara va fi la început 



 

 

 

  

  35 
 

 

 
 

 

  

călduroasă, apoi secetoasă. Dacă însă 
cucul continuă să cânte și după 
Sânziene atunci va fi foamete, războaie 
și alte nenorociri. 

Mai mult dacă Sânzienele îi apucă pe 
oameni cu porumbul necopăit se zice 
că toamna nu are să aibă o recoltă 
bună. 
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26 𝙢𝙖𝙞 2021 
Seară folclorică moldovenească 
Ansamb..ul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei" al 
Primăriei Municipiului Tulcea. In 
deschidere, Ansamblul 
de Copii Dorulețul  

De peste 20 de ani Ansamblul Artistic 
Profesionist 
Baladele Deltei și-a propus realizarea 
unor spectacole cu folclor musical 
coregrafic al zonelor etnofolclorice ale 
României. Chiar dacaă a fost pandemie, 
ansamblul a reușit 
 realizarea a trei producții cu acest tip de 
spectacol contribuind astfel la 
consumarea de către publicul tulcean a 
culturii tradiționale din aceste zone 
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13 
5 iunie – Ziua Învățătorului 
 La mulți ani, călăuzitori de suflete și  
destine! La mulți ani, "părinți adoptivi"  
ai fiecărei generații pe care ați îndrumat-
o! La mulți ani, doamnelor și domnilor 
învățători! Învățătorul pătrunde ca părinte 
în viața puiului de om cu cea mai 
frumoasă poveste, aceea a vieții, îi 
îndrumă pașii și îl pregătește pentru 
lunga experiență ce îl așteaptă - 
societatea. Astăzi este ziua lor, a 
învățătorilor, a șlefuitorilor de vise, iar 
Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea, 
alături de managerul Ștefan Coman, le 
urează viață lungă, vise împlinite și multe 
generații de elevi eminenți! 
Și în cadrul ansamblului, în orchestră, 
avem cadre didactice dedicate și 
implicate. 
 

 

didac Ziua Învățătorului se sărbătorește în data 

de 5 iunie, în România, dată ce coincide cu 
data de naștere a dascălului Gheorghe 
Lazăr, întemeietorul învățământului modern 
românesc. Gheorghe Lazăr a înființat în 
1818, în București, prima școală cu predare 
în limba română, Școala de la Sfântul Sava. 
Stabilirea Zilei Învățătorului a fost aprobată 
pe data de 9 octombrie 2007 de Parlament și 
apoi prin Legea nr. 289 din 29 octombrie 
2007. Manifestarea are caracter educațional, 
național, apolitic și cultural. 
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Sărbătoarea Scrumbiei Albastre, 
Ediția a IV-a, Sulina 
Recital al Ansamblului Artistic 
Profesionist "Baladele 
 Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea 
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11 iunie –Gura Portiței 
Ansamblul Artistic Profesionist 
"Baladele Deltei" al Primăriei 
Municipiului Tulcea a început astăzi 
seria din acest an de spectacole Cânt 
și joc la Gura Portiței. 
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16 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” a fost live, pe pagina de facebook, 
începând cu ora 12.00, când coregraful 
Ștefan Coman a predat  online jocuri 
românești prin intermediul „Dansuri  
românești ONLINE”, eveniment organizat 
de  L.C.C.R. Insulele Canare și Adrian 
Frențescu președintele C.I.O.F.F. 
România.  
Organizarea a fost făcută la nivel 
mondial. Au fost predate jocuri populare 
dobrogene alături de un  
grup de copii ai Ansamblului Dorulețul. Au 
participat peste 300 de copii din întreaga 
lume. 
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17 Ziua IE -24 iunie 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea vă 
invită joi, 24 iunie, de la ora 18.00, în 
Piața Civică, pentru a sărbători împreuna 
Ziuma Internațională a Iei! 
Ia - denumire dată la origini exclusiv 
piesei vestimentare feminine, cámașă 
tradițională românească de sărbătoare - 
este considerată cea mai importantă 
piesă din costumul popular, deoarece 
determină compoziția ornamentală a 
costumului, restul pieselor asociindu-se 
cu cămasa, cu care e obligatoriu să se 
acorde ca epocă, vârstă, ornamente și 
cromatică. Ia s-a născut din necesitate și 
simț practic și a căpătat o valoare artistică 
și sentimentală din clipa în care femeia a 
creat-o si a înzestrat-o cu propriile 
credințe, simț estetic și sentimente. Ea se 
impune din ce în ce mai mult în conștiința 
europeană mondială, ca un format 
vestimentar tradițional românesc de o 
frumusețe unică și originală să nu uităm 
ca 24 iunie înseamnă și sărbătoarea 
Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, dar și 
zi de Sânziene sau Dragaice, Sânzienele 
fiind, în tradiția noastră populară, 
îmbrăcate în ii. 
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Reflectarea manifestării în presă. 
25 iunie  
Ziua Universala a IeI 2021 
Ansamblul Artistic Profesionist 
Baladele Deltet al Municipiului Tulcea 
a organizat joi, 24 iunie, 
în Piața Civică, un flash-mob dedicat 
Zilei Universale a lei. 
Rând pe rând, sutele de dansatori au 
jucat, impulsionați de managerul 
Stefan Coman, Ariciul de la Studina, 
Alunelul de la Studina, Joiana deasă, 
Galaonul, Boiereasca, 
Clopoțelul, Brânza de la Reviga, 
Bordeiașul Hora de la Nufăru, 
Romanul, Ciobanașul, 
Șchioapa și Cadâneasca, sarbatorind 
astfel si Ziua Mondială a Dansului, 
care nu a putut fi celebrată cum se 
cuvine - din 
motive obiective - pe 29 aprilie. 
Participanții au simțit din nou bucuria 
de a dansa, iar spectatorii prezenți în 
Piața Civică au 
simțit această mare bucurie, 
răsplătind-o la final cu aplauze. 
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19 
26 iunie   
Ziua Drapelului Național 
Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Municipiului Tulcea, onorat să 
participe la ceremonia dedicată 
sărbătoririi Zilei Drapelului Național! 
Drapelul României este un tricolor 
albastru, galben, roşu, având culorile 
dispuse în benzi verticale, de dimensiuni 
egale. 
Ca simbol vexilologic românesc, tricolorul 
albastru, galben, roşu este de dată relativ 
recentă, el apărând în prima jumătate a 
secolului al XIX-lea. 

 
Ziua Drapelului Național este ziua de 
26 iunie, care a fost proclamată astfel 
prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. 
 
Conform legii, această zi va fi marcată 
de către autoritățile publice și de 
celelalte instituții ale statului prin 
organizarea unor programe și 
manifestări cultural-educative, cu 
caracter evocator sau științific, 
consacrate istoriei patriei, precum și 
prin ceremonii militare specifice, 
organizate în cadrul unităților 
Ministerului Apărării Naționale și ale 
Ministerului de Interne. 

 

 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie 
Spectacole susținute pen turiștii din 
satul de vacanță de la Gura Portiței 
În sezonul estival Ansamblul Artistic 
Profesionist Baladele Deltei susține 
numeroase spectacole pentru turiștii care 
ajung în satul de vacanță de la 
Gura Portiței 
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21 16 august  
Ansamblul „Baladele Deltei” la Zilele 
Orașului Sulina 2021 
 
 
 Zilele Orașului Sulina, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Tulcea  a oferit  pe 15 august un 
spectacol deosebit pe scena amplasată 
pe faleza localității. Zeci de turiști au luat 
parte la evenimentul dedicat orașului. 
 

 

 

 

 

 

 

22 16 august  
Zilele Municipiului Tulcea 15 august 2021 
Zona Patinoar 
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23 23 august 
Valea Teilor, ,,Festivalul de  obiceiuri și tradiții 
dobrogene'' 
Ansamblul „Baladele Deltei” 
După ce a luat parte duminica trecută la 
Zilele Orașului Sulina, oferind pe 15 august 
un spectacol pe scena amplasată pe faleza 
localității, Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea este 
invitat duminica aceasta la Valea Teilor 
pentru ediția I a Festivalului de obiceiuri și 
tradiții dobrogene. 
Pentru Ziua Comunei Valea Teilor, Ansamblul 
„Baladele Deltei” a pregătit un atractiv 
program artistic: dansatorii se prezintă cu 
suite de jocuri populare din Dobrogea 
(Baicoliu și Hora), Moldova și Oltenia, precum 
și una de jocuri populare rrome, în timp ce 
soliștii vocali Georgeta Nichifor, Laura 
Mariana Mocăniță, Laura Ileana Feraru și 
Costel Atanasof vor interpreta melodii din 
regiunile menționate. Conducerea muzicală: 
prof. Aurelian Croitoru. Coregrafia: prof. 
Ștefan Coman. 
Pe lângă Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea, au 
mai fost invitați Corala „Nihil Sine Deo” din 
Dăeni, Ansamblul „Odyssea” al Tineretului 
Elen Tulcea și Gelu Voicu, îndrăgit interpret 
de muzică populară. 
 
 

 

 

 
 

24 27 august            
    

Ansamblul Folcloric pentru Copii 
„Dorulețul ”, din Tulcea, a participat la a 
X-a ediție a Festivalului Internațional al 
Copiilor și Adolescenților - „Sonia 
Chnuykashtanchyk”, dedicate Zilei 
Naționale a Ucrainei, desfășurat în Kiev, 
Ucraina, în perioada 19 august - 25 
august 2021. Aceasta este cea de a doua 
participare a ansamblului tulcean la un 
festival în Ucraina (în anul 1995 el a mai 
participat la un festival folcloric desfășurat 
la Dnepropetrovsk)  și prima la acest 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

  46 
 

 

festival. Festivalul s-a desfășurat sub 
egida Organizației Caritabile  
„Ansamblul de dans «Vitaminchiki»”, cu 
susținerea Ministerului Culturii din 
Ucraina. Pe lângă formația tulceană, la 
festival au mai participat și formații 
artistice folclorice din următoarele țări: 
Albania, Macedonia, Republica Moldova, 
Azerbaidjan, Polonia, Coreea de Sud, 
Uzbekistan, Rusia și Ucraina. Presa – 
scrisă, audio și video – a transmis ample 
materiale despre această manifestare. În 
ziua de 20 august reprezentanții 
formațiilor artistice au participat la 
recepția oficială desfășurată la Primăria 
Orașului Kiev, la invitația Primarului 
capitalei ukrainene. În aceeași zi toți 
artiștii ansamblurilor participante au fost 
invitați să ia parte la un master classe al 
președintelui Uniunii Coregrafice 
Naționale din Ukraina, în Colectivul 
coregrafic de stat nr. 1 al Companiei 
Naționale de Dans Ucrainean „Pavlo 
Virsky”. De asemenea, în aceiași zi, 
„Dorulețul” împreună cu toții noii săi 
prieteni, au participat, în Administrația 
Raionului Sviatoshynskyi, la întâlnirea 
oficială cu doamna Svitlana Fomenko,  
prim-adjunct al Ministrului Culturii din 
Ukraina.  
 
Această zi plină de evenimente s-a 
încheiat cu un flash-mob la care au 
participat toate formațiile prezente. 
„Dorulețul” a evoluat pe scenele kievene 
în zilele de 21 august (pe scena de dans 
prefesionist din Parcul Sovki), 22 august 
(la Muzeul Național de Arhitectură 
Populară) și 23 august (la Centrul de 
Cultură și Arte al Universității Naționale 
de Aviație din Ukraina). 
 
 În seara zilei de 23 august ansamblul 
copiilor tulceni a participat la festivitatea 
de gală a închiderii festivalului, în cadrul 
căreia s-a desfășurat și spectacolul de 
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gală al formațiilor participante. Numărul 
total de participanți tulceni la festivalul de 
la Kiev a fost de 28 de persoane 

 

 

24 18 septembrie  
BALADELE DELTEI” A PARTICIPAT LA 
FESTIVALUL DE FOLCLOR „DOINA 
COVURLUIULUI” 
DE LA GALAȚI 
Ansamblul Artistic „Doina Covurluiului” al 
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din 
Galați, ansamblu care în acest an a 
împlinit 20 de ani de la înființare, a 
organizat în perioada 16-17 septembrie 
2021 Festivalul de Folclor „Doina 
Covurluiului”. Alături de ansamblul 
folcloric gazdă au fost invitate și au 
participat ansambluri prestigioase din țară 
și Republica Moldova: Ansamblul 
Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, 
Ansamblul Folcloric „Porolissum” din 
Zalău, Ansamblul Folcloric „Busuiocul” 
din Bacău, Ansamblul Folcloric „Țara 
Vrancei” din Focșani, Ansamblul Artistic 
„Constantin Arvinte” din Iași, Ansamblul 
de Cântece și Dansuri „Moștenitorii” din 
Republica Moldova, precum și Ansamblul 
Artistic Prefesionist „Baladele Deltei” al 
Municipiului Tulcea.  
Ansamblul tulcean a prezentat un 
program artistic complex și proporționat la 
durata celor 45 de minute prevăzute în 
program, compus din: Călușul 
dobrogean-Călușul dunărean; Dans de 
fete – „Maramele”; Suite de jocuri 
populare din zona Dobrogei – 
„Geambășeasca”, „Baicoliu”; Suită de 
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jocuri populare bulgărești. 
Soliștii vocali au interpretat: Georgeta 
Nichifor: Zi din fluier și cimpoi, În 
Dobrogea noastră, frate; Laura Mariana 
Mocăniță: Anica pânză ghilea, Dobroge, 
pământ iubit; Laura Ileana Feraru: Nuntă 
dobrogeană, Du-mă, dorule, mai tare” și 
Costel Atanasof: De când te-am văzut, 
Armâna mea. 
Orchestra ansamblului a asigurat piesele 
instrumentale adecvate jocurilor 
interpretate, a acompaniat soliștii vocali, 
dar a interpretat și piesele instrumentale 
Rapsodia dobrogeană, a regretatului 
Constantin Arvine (fragment, în primă 
audiție pentru publicul gălățean!) și „Ca la 
Niculițel”. 
Conducerea muzicală a fost asigurată de 
profesor Aurelian Croitoru, iar coregrafia 
de profesor Ștefan Coman. 
 

 

25 21septembrie  
BALADELE DELTEI” INVITAT LA IAȘI 
La FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
FOLCLOR „CONSTANTIN ARVINTE”, 
ediția a II-a 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Municipiului Tulcea va participa 
în zilele ce urmează la Festivalul Național 
de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a II-
a, organizat de Ansamblul Folcloric 
Profesionist „Constantin Arvinte” al 
Consiliului Județean Iași. Programat a se 
desfășura în perioada 21-22 septembrie 
2021, festivalul reia ambițios tradiția după 
un an (2020) de întrerupere, determinată 
de pandemia de coronavirus. În viziunea 
organizatorilor, ,,festivalul se dorește a fi 
un context de dialog cultural și artistic în 
care ansamblurile artistice profesioniste 
din România și publicul spectator ieșean 
să se regăsească în valori comune 
exprimate de artiști profesioniști prin 
intermediul spectacolului de folclor 
muzical și coregrafic românesc”. 
Spectacolele, urmând a se desfășura în 
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aer liber, și anume în Grădina Palas din 
Iași, vor aduce pe scenă ansambluri 
folclorice profesioniste recunoscute 
pentru valoarea lor artistică, și anume: 
„Baladele Deltei” din Tulcea, „Doina 
Covurluiului” din Galați, „Dor Românesc” 
din Bistrița, „Izvoare Dobrogene” din 
Constanța, „Transilvania” din Baia Mare, 
„Constantin Arvinte” din Iași și orchestrele 
„Rapsodia Vasluiului” și „Rapsozii 
Botoșanilor”.Manifestarea va fi onorată de 
prezența unor nume mari ale folclorului 
românesc: soliștii Laura Lavric, Gheorghe 
Turda, Doinița și Ionuț Dolănescu, Matilda 
Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, 
violonistul Marinică Botea. 
Un moment special va fi interpretat de 
soprana Rodica Anghelescu. 
Totodată, cu acest prilej se va desfășura 
marți, 21 septembrie, simpozionul intitulat 
„Constantin Arvinte – o viață închinată 
muzicii” dedicat personalității Maestrului 
Constantin Arvinte, compozitor, dirijor și 
folclorist român de prestigiu, al cărui 
nume este purtat atât de ansamblul 
ieșean gazdă, cât și de festivalul al cărui 
organizator acesta este. La simpozion și-
au anunțat participarea domnul Costel 
Alexe, președintele Consiliului județean 
Iași, doamna Elize Stan, realizator și 
producător TVR, domnul Vasile Vasile, 
muzicolog și cadru didactic la Academia 
de Muzică București, domnul Bujor 
Prelipcean, director general la 
Filarmonica de Stat „Moldova” din Iași, 
domnul Andrei Fermeșanu, coordonator 
artistic la Opera Națională Română din 
Iași, domnul Marin Voican, compozitor și 
scriitor, director artistic al Centrului de 
Etică și Strategii, doamna Daniela Vlad, 
realizator la Radio Iași, domnul Cristian 
Obrejan, dirijor, domnul Nichita 
Dragomira, profesor, maestru coregraf, 
domnul Petre Șușu, profesor, manager al 
Ansamblul Folcloric Profesionist 
„Constantin Arvinte” al Consiliului 
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Județean Iași. Din partea Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a 
fost invitat și va participa managerul 
instituției, profesor Ștefan Coman, care 
va evoca personalitatea Maestrului 
Constantin Arvinte și va prezenta 
lucrarea: Arvinte, Constantin, 2019, 
Folclor muzical din Dobrogea, Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
Tulcea, ISMN 979-0-69490-117-2. 
Lucrarea, editată și publicată de 
ansamblul tulcean „Baladele Deltei” 
reprezintă ultima din cele publicate 
Maestrului în timpul vieții, adăugându-se 
unei opere unice, de un imens prestigiu: 
Folclor muzical din Moldova (Iași, 2008), 
Folclor muzical din Transilvania (Cluj-
Napoca, 2009), Folclor muzical din 
Oltenia (Craiova, 2012), Folclor muzical 
din Muntenia (Ploiești, 2016) etc. 

 

26 26 septembrie  
Ziua Satului Românesc 
   Începând de anul trecut, în ultima 
duminică a lunii septembrie sărbătorim 
Ziua Satului Românesc. Din punctul 
nostru de vedere, instituirea acestei zile 
constituie un pas important pe drumul 
salvării satului românesc.  
 Ca instituție de cultură, Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
consideră că toate creațiile artistice din 
domeniul artei populare constituie marca 
noastră identitară și că activitățile de 
conservare și promovare a valorilor 
tradiționale contribuie în mod decisiv la 
calitatea viitorului nostru românesc.  
Așa cum frumos s-a spus, în satul 
românesc trecutul se întâlnește cu 
prezentul pentru a pregăti viitorul. Sigur, 
nu mai putem vorbi astăzi despre satul lui 
Coșbuc, Slavici sau Rebreanu. Satul 
românesc se schimbă, iar îndatorirea 
noastră este să veghem ca săteanul să 
viețuiască în respectul tradiției, ca 
purtător în zilele noastre, pline de 
beneficiile progresului, al valorilo 
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consacrate.  
 

27 1 octombrie, Ziua Internațională a 
Persoanelor Vârstnice 
La mulți ani, seniori înțelepți! 
Este 1 octombrie, Ziua Internațională a 
Persoanelor Vârstnice, zi pe care 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Municipiului Tulcea a serbat-o 
an de an printr-un spectacol de înaltă 
ținută artistică. 
Și pentru anul acesta a fost pregătit un 
spectacol dedicat seniorilor tulceni, însă 
creșterea numărului de cazuri COVID-19 
și dat fiind faptul că persoanele vârstnice 
sunt o categorie vulnerabilă în fața 
acestui virus am ales să-i știm în 
siguranță, sănătoși, acasă. 
„Această zi ne oferă prilejul de a ne 
exprima cele mai sincere sentimente de 
respect, prețuire şi recunoştinţă faţă de 
seniorii noștri. 
Îi onorăm, astăzi, pe părinţii şi bunicii 
noştri, cei care ne-au dat viaţă, ne-au 
bucurat copilăria și ne-au îndrumat pașii 
spre ceea ce suntem astăzi. 
Îi cinstim pe toţi cei ajunşi la vârsta 
înţelepciunii, fiindu-le recunoscători 
pentru contribuția pe care au adus-o de-a 
lungul anilor la dezvoltarea noastră 
personală, a familiei și a societății în care 
trăim. 
De ziua seniorilor, vă urez, alături de 
colectivul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”,o viaţă cu 
multă sănătate, linişte şi bucurii alături cei 
dragi”, transmite Ștefan Coman, 
managerul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”. 

 

 

 

 

 

28 5 octombrie   
 Ziua Mondială a Educației 5 octombrie  
Pe 5 octombrie serbăm Ziua Educației și a 
celor care activează în acest domeniu.  
Sărbătorim împreună, așadar, inestimabila 
valoare pe care o au profesorii pentru copii, 
adolescenți și adulți în vremuri în care 
lumea este instabilă.   
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5 octombrie este ziua celor care ne-au 
ajutat să pășim pe drumul formării noastre 
– educatori, învățători, profesori. Tuturor 
acestora le mulțumim și le suntem 
recunoscători pentru truda și devotamentul 
cu care ne-au ajutat să fim oameni. 
 Felicit, la rândul meu, toate cadrele 
didactice pentru eforturile depuse, mai ales 
în contextul epidemiologic mondial, la 
educarea copiilor și tinerilor!  
Doresc tuturor sănătate, încredere și putere 
pentru a depăși cu bine aceste vremuri! 
La mulți ani, modelatori de caractere! 
Prof. Ștefan Coman 
 

 

Ziua mondială a educaţiei este marcată în 
fiecare an la 5 octombrie, începând cu 
anul 1994. Educaţia transformă vieţi şi se 
află în centrul misiunii UNESCO de a 
construi pacea, de a eradica sărăcia şi de 

a stimula dezvoltarea durabilă. 

 

 
29 7 octombrie  

Ieri, 6 octombrie, a avut loc, în sistem 
online, şedinţa extraordinară a comitetului 
director CIOFF România (International 
Council of Organizations of Folklore 
Festivals and Folk Art)  
Au fost discutate chestiuni legate de 
comunicarea și vizibilitatea CIOFF® - 
www.cioff.ro, promovare C.IO.F.F. în 
România, Întâlnirea Națională a CIOFF 
ROMÂNIA, stabilirea delegației extinse 
care va participa la cel de-al 50-lea 
Congres Mondial al CIOFF, ce se va 
desfășura în perioada 5 – 13 Noiembrie 
la Budapesta și Calendarul CIOFF 2021 – 
2022. 
Totodată, s-a hotărât ca Ștefan Coman, 
secretar general al C.IO.F.F. în România, 
să conducă un departament redacțional 
care să pună în valoare poveștile de 
succes ale ansamblurilor, coregrafilor și a 
altor parteneri din CIOFF si UNESCO 
referitoare la contribuția lor la patrimoniul 
culturual imaterial al României. Proiect 

 

 

 

  

 

https://www.facebook.com/CioffRomania/?__cft__%5b0%5d=AZWxot6jZZ3-8Mg2ecgeYtZyzc1pZjDp0GQzqSyQ1XYsD8NuqnDeTS1QJ6UEZgFZgdgputH9blk5ODc33wQGOhZLHbYsssY71C2mrznlvByBTnILi2hf4VZd411G4ZslVYAl_NC1AD8ekRpjx-aCH263&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cioff.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nRtujp2jFeTrHHnIxRKZav_CiC68gmz8Rzw2ffRcMp4zZy9GRfAP-cw8&h=AT0sfhHMYA9ZvyNJHJgVZEnm3AwDbU4-jhTZBvsLGwOX0rkP_5H6tjqDi_7duoEn9NCBnXyq0rJfK_M-z31sMDv8ZfSxoQ3BEa_OYcqurZFqOXR0yYx1_Mgp9GKw_Qtj3DBZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3wO-EDJLj8BSXJ5fCqjHpfATX3PqyFfQu4pwFgU_k65apgTFLNSw3vKz71ZrZCkl2cERRx8UZoBVPuTEnfQ-D0Ik_CfeV5rtasTJZ9EWUrlSQxYd-wJ2OIahlooBR-CzXn-sgTAlmwoXqduBF57zVtHRs0C-y5uH06Nj8jrBm3rA
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intitulat: „Povești de succes!”  
În țara noastră, 11 festivaluri se 
desfășoară sub egida C.I.O.F.F., dar 
singurele două festivaluri recunoscute și 
agreate de C.I.O.F.F., aflat sub patronajul 
U.N.E.S.C.O., sunt Festivalul 
Internațional de Folclor „Festivalul 
Inimilor” (Timișoara) și Festivalul 
Internațional de Folclor „Peștișorul de 
Aur” (Tulcea). 
 

 
 

 

 

30 21 octombrie   
    
 Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Primăriei Tulcea a susținut   
ultimul  spectacol din acest an la bordul 
navelor de croazieră care acosteză în 
portul tulcean. 
De peste 20 ani, cunoscutul ansamblu 
oferă turiștilor din întreaga lume care 
poposesc pentru câteva zile la porțile Deltei 
seri de joc, cânt și cultură tradițională. 
Suntem bucuroși că și în acest an am reușit 
să oferim turiștilor care ne-au trecut pragul 
momente de neuitat.  
Chiar dacă și anul trecut și anul acesta s-a 
simțit pandemia, fiind mai puține 
spectacole, totuși ne bucură faptul că turiștii 
s-au arătat impresionați de prestația 
artiștilor care pentru câteva momente i-au 
făcut să uite de pandemie și de toate 
problemele existente la nivel global.  
Am susținut mereu genul acesta de 
spectacole deoarece considerăm că printr- 
o ofertă vastă și diversificată putem atrage 
mulți turiști în orașul nostru ceea ce 
înseamnă un câștig pentru domeniul 
HoReCa dar și pentru artizanii locali.  
În acest sezon estival, Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”al Primăriei 
Tulcea a susținut peste 30 de spectacole 
pentru turiștii care au ajuns în Delta 
Dunării. 

 

 

31 26 octombrie Lansare CONCURS 14 
NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI-            
Dragi prieteni, 
așteptăm cea mai frumoasă urare adresată 
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Dobrogei!  
Dat fiind faptul că ne apropiem cu pași repezi 
de un eveniment foarte important pentru 
Dobrogea și întreaga țară, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”al Primăriei 
Tulcea lansează a doua ediție a concursului 
online -„14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI” 
Concursul este structurat pe două categorii 
de vârstă : 
- 7 - 18 ani - peste 18 ani 
Participanții sunt așteptați să trimită pe 
adresa de e-mail a ansamblului : 
contact@baladeledelteitulcea.ro 
o scurtă înregistrare video, de maximum 30 
de secunde în care aduc cea mai frumoasă 
urare Dobrogei la ceas aniversar. 
Câștigătorii vor fi anunțați în data de 12 
noiembrie pe pagina de facebook a 
ansamblului, iar premierea se va face la o 
dată anunțată ulterior. 
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8 noiembrie   
Ziua Dobrogei! 
Duminică, 14 noiembrie, de la ora 16:00, la 
Teatrul „Jean Bart”. 
Atenție:  
accesul publicului în sala de spectacol se 
face pe bază de INVITAȚIE ( invitațiile se 
pot procura de la Agenția de bilete a 
teatrului, de marți până vineri, între orele 
10:00 -16:00; 
accesul publicului în sala de spectacol se 
face conform H.G. nr. 1.183/8 noiembrie 
2021 în baza CERTIFICATULUI VERDE  
 
Covid – 19 (vaccinați sau trecuți prin boală) 
în limita de 30% din capacitatea spațiului. 
 
 
12 noiembrie   
 
CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI  
„14 Noiembrie – Ziua Dobrogei” 
Dragii noștri, 
La sfârșitul lunii octombrie, Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al 
Primăriei Tulcea a lansat a doua ediție a 
concursului online „14 Noiembrie – Ziua 
Dobrogei”. Toți cei care au dorit să participe 
la acest concurs au fost rugați să trimită pe 
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adresa de e-mail a ansamblului o scurtă 
înregistrare video, de maximum 30 de 
secunde în care aduc cea mai frumoasă 
urare Dobrogei la ceas aniversar. 

Iată câștigătorii: 
Datorită numărului mare de concurenți 
înscriși la categoria 7-18 ani s-a hotărât 
împărțirea acesteia în două subcategorii 7-
10 ani, respectiv 11-18 ani. 
SECȚIUNEA 7- 10 ANI 
Premiul I  
Postolachi Maria 
Premiul al II-lea 
Cerșamba Mihai/Rotaru Maria 
Premiul al III-lea 
Negrișan Maria/Gheorghe Teodora Ioana 
Tihan Cristiana 
Mențiune 
Saragea Kira-Gabriela/ Saragea Ingrid 
Irimia Daria și Ilinca (duet) 
SECȚIUNEA 11-18 ANI 
Premiul I  
Ștrail Maria Oxana /Vlad Andreea  
Andrei Valentina 
Premiul al II-lea 
Cocu Eduard-Ionuț/Babaianu David-
Hristian 
Premiul al III-lea 
Radu Cristina Maria /Cojocaru Alexandra  
Mențiune 
Cosma Teodora/Mitel Alexandra 
Grosu Ștefania 
Saru Andreea Isabela 
SECȚIUNEA PESTE 18 ANI 
Premiul I  
Urdeș Ion. 
 

 
14 noiembrie   
Festivitatea de premiere a celei de-a doua 
ediții a concursului online - „14 NOIEMBRIE 
– ZIUA DOBROGEI” 
Premiile au fost înmânate de Viceprimarul 
Municipiului Tulcea, Dragoș Simion  
Mai jos găsiți pozele din cadrul 
evenimentului. 

Felicitări concurenților! 
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35 14 noiembrie   

Spectacol folcloric! 
14 Noiembrie 2021- 143 de ani de la 
revenirea Dobrogei la Patria Mamă 
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36 15 noiembrie   
Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Primăriei Tulcea a obținut un 
binemeritat loc II în cadrul primei ediții a 
campionatului de fotbal CUPA FIRMELOR 
ȘI INSTITUȚIILOR la GoldenGoal Tulcea.  
9 firme și o instituție ( Vard, Vard Electro, 
Fan Courier, Cargus, Academica, Valmar, 
Samuel Prest, MereMo, Radio Delta și 
Baladele Deltei, și-au dovedit timp de o 
lună abilitățile sportive.  
Pe lângă cântec și joc, echipa Baladelor a 
dovedit că face față cu brio și meciurilor de 
fotbal. 
CUPA FIRMELOR ȘI INSTITUȚIILOR a 
fost organizată de Golden Goal Tulcea.  
Felicitări Baladelor și tuturor participanților 

 
37 15 noiembrie   

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”al Primăriei Tulcea, înregistrări la 
Favorit TV pentru emisiunea „Familia 
Favorit”  
Moderator: Paul Surugiu – Fuego 
Producătorul emisiunii: Valentina Herța 
Vă pregătim momente frumoase! 
Invitați: 
- Aneta Stan  
- Ștefania Rareș  
- Ion Paladi  
- Nicolae Botgros  
- Nadia Duluman  
- Mariana Ionescu Căpitănescu  
- Cornel Palade 
- Brândușa Covalciuc Ciobanu  

https://www.facebook.com/goldengoaltulcea/?__cft__%5b0%5d=AZXa_z8T9M6SaQ3tYfORiHfTgl8vpBGwqjCk6yCCDaa2MjIWxCLaVPYz_B8yFqwwPk7upNwvxrszdePbdDeGF16JH66BoEeXgSQXomNqSNwcjQGE3VZdULIjR4XnG7_gZtQdLmOcpsyGCvdLhRFnaHoa&__tn__=kK-R
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- Marcel Pavel  
- Mariana Ionescu Căpitănescu 
- Surorile Osoianu 
- Elisabeta Turcu 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 noiembrie   
Maeștrii coregrafi Marin Barbu și Stefan 
Coman au luat parte la etapa finală a 
Atelierului de revitalizare a patrimoniului 
imaterial - Jocul. Atelier organizat de 
Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. 
Felicitări dansatorilor și doamnelor 
instructoare ale ansamblurilor de la 
Măxineni, Șuțești, Ianca și Însurăței, pentru 
felul în care au demonstrat că jocul și portul 
tradițional sunt valorile inestimabile ale 
poporului român.An de an, începând cu 
2014 la Centrul de Creație Brăila 
funcționează Atelierul de revitalizare a 
patrimoniului etnografic imaterial – “Jocul”, 
unde peste 30 de educatoare, învățătoare 
și profesoare au deprins tainele jocului de 
la maeștrii precum Marin Barbu - Nea Marin 
, Ștefan Coman, ca mai apoi, toți pașii de 
joc și toate tehnicile deprinse la cursuri să 
fie transmise mai departe elevilor de la 
clasă, ba chiar în unele școli au înființat și 
ansambluri folclorice. 
După cum spuneam mai sus, totul a 
început în anul 2014 cu un om și un loc. Un 
iubitor incurabil al culturii tradiționale care 
și-a dorit ca jocul să nu moară. Este vorba 
despre regretatul maestru coregraf 
Gheorghe Mihalache și Centrul Județean 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Brăila, sau mai scurt Centrul 
de Creație Brăila. Regretatul maestru 
coregraf Gheorghe Mihalache își dorea ca 
jocul să ajungă la copii, în școli, iar cei care 
puteau face acest lucru posibil erau 
profesorii, învățătorii, educatorii. Și iată că 
de șapte ani o mână de cadre didactice 
dedicate, iubitoare de frumos și dornice de 
implicare, susținute de Centrul de Creație 
au reușit să ducă mai departe dorința 
maestrului Mihalache. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila/?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/neamarinreal?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=-%5dK-R
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39 25 noiembrie   
În perioada 26-28 noiembrie 2021, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Primăriei Tulcea va participa la a 
XXIII-a ediție a Festivalului Național de 
Folclor „Ioan Macrea” de la Sibiu. 
Festivalul „Ioan Macrea”, la care își dau 
întâlnire sute de artiști, a propus publicului 
trei zile de cântec și joc popular de pe 
întreg cuprinsul României. Manifestarea 
este dedicată ansamblurilor profesioniste şi 
va reuni, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 
artişti din România, reprezentanți de seamă 
ai zonelor folclorice de provenienţă. 
Evenimentul este organizat de Consiliul 
Județean Sibiu și Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu fiind un 
omagiu adus celui care a fost marele 
coregraf Ioan Macrea, fondatorul 
Ansamblului Folcloric „Cindrelul – Junii 
Sibiului”. 
În cadrul festivalului, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” va prezenta 
un deosebit program artistic, menit să 
încânte publicul și să prezinte Dobrogea cu 
cinste și onoare ducând prin cântec și joc 
mesajul dobrogenilor la acest mare festival, 
acum în prag de 1 Decembrie. 
În recital soliștii vocali ai ansamblului: 
Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Laura 
Feraru, Laura Mocăniță 
Conducerea muzicală este semnată de 
prof. Aurelian Croitoru, iar coregrafia și 
regia artistică de maestrul coregraf, Ștefan 
Coman. 
Pe lângă Ansamblul Artistic Profesionist 
”Baladele Deltei”, în cele trei seri ale 
festivalului , pe scena Centrului Cultural 
„Ion Besoiu”, vor urca și Ansamblul Artistic 
Profesionist „Ciprian Porumbescu” din 
Suceava și Sorin Filip, Ansamblul 
Profesionist „Banatul” din Timișoara şi 
Liliana Laichici, Adrian Stanca, Mihaela 
Petrovici, Dumitru Teleagă, Carmen 
Popovici Dumbravă, Nicu Novac, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Dor 
Românesc” din Bistriţa şi Matilda Pascal 
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Cojocărița, Ștefan Cigu, Alexandru Pugna, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 
Arvinte” din Iaşi și Andrei Liţă, Constantin 
Bahrin, Simona Mazăre, Andrei Balan, 
Claudia Martinică, Ansamblul Folcloric 
„Veteranii Junii Sibiului” şi Mariana Anghel, 
Camelia Cosma Stoiță, Marcel Părău, 
Cristian Pomohaci, Nicoleta Voica, 
Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” şi Alina 
Pinca, Ilie Medrea, Răzvan Năstăsescu, 
Sebastian Emanuel Stan, Traian Stoiţă, 
Ovidiu Homorodean, Oana Bozga, Daniel 
Pop, Virginia Irimuş, Bogdan Toma, Izabela 
Tomița, Gabriel Popescu, Aurora şi Săndel 
Mihai, Olguţa Berbec, Remus Novac, Stana 
Stepanescu şi Bojidar Ciobotin și nu în 
ultimul rând, gazdele evenimentului, 
Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul 
– Junii Sibiului” 
 „ A devenit o tradiție pentru noi să 
participăm la acest valoros festival de 
folclor. La fiecare participare, programul 
nostru artistic a fost apreciat și aplaudat. 
Nu o să ne dezicem nici anul acesta, 
deoarece avem un program vast și foarte 
bine lucrat”, a precizat Ștefan Coman, 
managerul Ansamblului Artistic Profesionist 
”Baladele Deltei”. 
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27 noiembrie   
Cu emoție și bucurie, Ansamblul Artistic 
Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei 
Tulcea a revenit la Sibiu pentru a participa 
la a XXIII-a ediție a Festivalului Național de 
Folclor „Ioan Macrea”. 
Acum doar repetăm, dar de la ora 17:00 
vom evolua în Festival cu gândul la 
dumneavoastră, cei de acasă. 
Promitem să reprezentăm Dobrogea cu 
mândrie și respect! 
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27 noiembrie   
Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Primăriei Tulcea 
Pregătiți de spectacol!  
Festivalului Național de Folclor „Ioan 
Macrea” Sibiu, 2021. 
Ne puteți urmări și Full HD Live accesând 
link-ul : www.livestreamromania.ro 
sau 
https://www.facebook.com/1162367.../video
s/1252036388627312/ 

 
 

 

http://www.livestreamromania.ro/?fbclid=IwAR1kI_zcOnenkKbD945b0XyPOq01ZZOFhY_IFe_Xb7st1Z2_n2iqlYYISPk
https://www.facebook.com/116236778438941/videos/1252036388627312/?__cft__%5b0%5d=AZXfPKtrPpp-vAKflIeu_8E8lac6JsSL5Ef5H-KLeks_tH7k7vPbICHvAJzvBA5Mt8A6GThIAsiIXzkNaA3Qd2wTYnnBL-8cd8Zv6Coi4-b7KVbnxGGWuxPacmW0p0oUlrs&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/116236778438941/videos/1252036388627312/?__cft__%5b0%5d=AZXfPKtrPpp-vAKflIeu_8E8lac6JsSL5Ef5H-KLeks_tH7k7vPbICHvAJzvBA5Mt8A6GThIAsiIXzkNaA3Qd2wTYnnBL-8cd8Zv6Coi4-b7KVbnxGGWuxPacmW0p0oUlrs&__tn__=-UK-R
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42  
1 decembrie 
DIN SUFLET DE ROMÂN! – spectacol 
dedicat Marii Uniri 
Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul 
Județean Tulcea și Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
organizează miercuri, 1 Decembrie 2021, 
începând cu ora 10:30, în Piața Civică din 
municipiu spectacolul folcloric „Din suflet de 
român!”, dedicat Zilei Naționale a 
României. 
Organizatorii au pregătit publicului tulcean 
un vast program artistic la care vor lua 
parte nume sonore ale cântecului și jocului 
tradițional românesc. 
Invitați: Nicolae Voiculeț și "Orchestra 
România” Alexandru Pugna (Ardeal), 
Andreea Chisăliță (Moldova), Ileana 
Lăceanu (Oltenia), Ansamblul Folcloric 
"Băbăianca” (Babadag) și Ansamblul 
Folcloric „Dorulețul” (Tulcea). 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” va susține un moment artistic cu o 
mare încărcătură patriotică. 
Vor evolua soliștii vocali ai ansamblului, 
Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura 
Mocanita și Atanasof Costel. 
Conducerea muzicală este semnată de 
prof. Aurelian Croitoru, iar coregrafia și 
regia artistică de maestrul coregraf, Ștefan 
Coman. 
„1 Decembrie 1918 este o pagină sublimă a 
istoriei noastre, pe care românii trebuie să 
o sărbătorească așa cum se cuvine, cu 
dragoste de țară, de limbă și de neam. Prin 
acest spectacol vom încerca să trezim în 
sufletul celor prezenți emoția și bucuria 
Marii Uniri”, a precizat Stefan Coman, 
managerul Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea.  
Dat fiind contextul pandemic, în cadrul 
evenimentului se vor respecta măsurile de 
siguranță impuse de normele în vigoare, iar 
accesul publicului în perimetrul marcat se 
va face pe baza Certificatului verde COVID 
19. 
 

 

 

https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/croitoru.aurelian?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
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Încă din 1998  Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” a organizer 
cele mai mari evenimente istorice, 24 
ianuarie, 14 noiembrie și 1 decembrie prin 
diferite spectacole atât în aer liber cât și în 
sălile de spectacole. La aceste spectacole 
au fost de fiecare dată invitați din țară. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

43 8 decembrie   
Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei" al Primăriei Tulcea va aduce spiritul 
sărbătorilor de iarnă în sufletul publicului 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=911689463040336&set=a.188983271977629&__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=911689463040336&set=a.188983271977629&__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=EH-R


 

 

 

  

  64 
 

 

constănțean. 
Ansamblul tulcean a răspuns invitației 
Centrul Cultural Județean Constanța 
Teodor T. Burada și va participa la 
spectacolul“Iată, vin colindători!”, care se 
va desfășura pe data de 9 decembrie, de la 
ora 18.00, pe scena Centrului 
Multifuncțional Educativ pentru Tineret 
„Jean Constantin” din Constanța, cu ceata 
de colindători ai Baladelor, formată din cei 
22 de dansatori și cei patru soliști vocali 
(Georgeta Nichifor, Atanasof Costel, Laura 
Mocanita și Laura Feraru )  
Evenimentul este dedicat iubitorilor de 
tradiții și obiceiuri de iarnă, un proiect 
cultural-artistic organizat de Centrul 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. 
Burada”.  
Spectacolul va aduce în atenția publicului 
constănțean colinde şi obiceiuri asociate 
sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, într-o 
împletire armonioasă de contemporan şi 
tradiţional. 
În spiritul frumoaselor tradiții de iarnă, pe 
scena Centrului „Jean Constantin” vor urca 
cursanţii claselor de canto muzică uşoară şi 
canto muzică populară ai Centrului Cultural 
Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” şi 
grupuri de colindători/ ansambluri din ţară: 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” Tulcea, Grupul de colindători „La 
Lină Fântână” - Brăila, Grupul de colindători 
„Glasul Străbunilor” - comuna Jijila, Tulcea, 
Elena Plătică şi colindătorii clasei de canto 
popular - coordonator prof. Elena Plătică, 
Grup Vocal „Giocoso” - coordonator prof. 
Rodica Iftime. 
Reprezentanții Centrului Cultural Județean 
Constanța ’’Teodor T. Burada’’ afirmă: 
„Farmecul melodiilor şi textelor poetice ale 
colindelor românești este inegalabil, iar 
tinerilor le revine importantul rol de a duce 
mai departe inestimabilul tezaur popular. 
Colindele completează atmosfera 
sărbătorilor de iarnă aducând bucurie și 
emoție sufletească tuturor’’. 
Ansamblul tulcean va transpune publicul 
prezent în atmosfera magică a sărbătorilor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
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de iarnă printr-un frumos recital de colinde 
și un obicei de iarnă „Jocul Caprei”, din 
Berzunți. 
„În fiecare an, această perioadă ne oferă 
prilejul de a retrăi magia sărbătorilor de 
altădată prin frumoasele colinde și obiceiuri 
pe care poporul român le-a moștenit. Chiar 
dacă suntem în an pandemic, sperăm noi 
că vom reuși să aducem bucuria Nașterii 
Mântuitoare în inimile celor prezenți”, 
precizează Stefan Coman, managerul 
Ansamblului Artistic Profesionist "Baladele 
Deltei". 
 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 decembrie    
În lada de zestre a Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Tulcea se regăsesc zeci de suite de jocuri 
din diferite zone etnofolclorice ale țării.  
Printre acestea nu se număra și o suită de 
Muntenia, fapt pentru care, la invitația 
managerului Stefan Coman, un muntean 
get-beget, născut în zona Teleormanului, 
un promotor al culturii tradiționale, maestrul 
Marin Barbu a venit la Tulcea, unde, timp 
de două zile, a predat și a montat o suită de 
jocuri populare din zona Munteniei, 
îmbogățind astfel lada de zestre a 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”.  
Pe cunoscutul și îndrăgitul Nea Mărin și 
managerul Ștefan Coman îi leagă o 
prietenie de peste 40 de ani. 
Plini de energie și sete de cunoaștere, 
dansatorii Baladelor au fructificat fiecare 
mișcare pe care Nea Mărin le-a împărtășit-
o. 
Nea Mărin reușește să transmită 
generațiilor viitoare, prin profesionalism și 
pasiune, o comoară inestimabilă a 
poporului român, JOCUL .  
Hai cu Muntenia! 
Premiera în 2022 

 

 
 

https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZU8vEgLqdUAOOX7FtT3Hvw8phdHzAgZu9T-1rAksLDQf54OHQEjLPNL7P97LhLIFqoZ-3VZ-eLQB3KwUhUHl7dl9ERH4re2SRJ4-6lALFoVeo9GmdESTHSiiatQBOmFE6I&__tn__=-%5dK-R
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45 18 decembrie    
Ziua Minorităților Naționale  
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Primăriei Tulcea a promovat în 
cadrul manifestărilor organizate de-a lungul 
anilor cântecele și dansurile tradiționale ale 
etniilor conviețuitoare în această parte a 
țării. Multietnicitate și multiculturalitate fac 
din Dobrogea un mozaic cultural deosebit și 
unic. 
De Ziua Minorităților Naționale, ne 
exprimăm din nou aprecierea față de 
bogăția culturală a acestora și subliniem că 
diversitatea etnică, religioasă şi lingvistică, 
identitatea naţională, precum și valorile 
oricărei minorităţi constituie componente 
fundamentale ale culturii româneşti, iar 
toate acestea formează o inestimabilă 
moştenire pentru generaţiile viitoare. 
În 1992, Adunarea Generală a ONU adopta 
Declaraţia cu privire la drepturile 
persoanelor aparţinând minorităţilor 
naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, 
primul document internaţional care oferea o 
garanţie a respectării drepturilor 
minorităţilor în cadrul general de apărare a 
drepturilor omului, declaraţie la care au 
aderat o mare parte de state din toată 
lumea. Șase ani mai târziu, România 
declara data de 18 decembrie drept Ziua 
minorităților naționale, iar prin Legea 
247/2017 se instituia Ziua Minorităților 
Naționale din România ca sărbătoare 
națională. 
 

 

 

  

 

46 20 decembrie  
 
Astăzi, un grup de soliști vocali și soliști 
instrumentiști (Georgeta Nichifor, Atanasof 
Costel, Laura Mocanita, Laura Feraru, 
Andreea Cristea, Denisa Călin , Anca 
Marcoci, Ion Marin și Claudiu Pascale) ai 
Ansamblului Artistic Profesionist Baladele 
Deltei al Primăriei Tulcea, împreună cu 
managerul Stefan Coman au dus bucuria 
colindului bunicilor din Centrul pentru 
persoane varstnice Sf. Ecaterina Tulcea. 
Nu vă putem descrie în cuvinte, cu câtă 

 

 
 

https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041627919978&__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/denisa.calin.5623?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anca.marcoci?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anca.marcoci?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001744179117&__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/centrulpentrupersoanevarstnice/?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrulpentrupersoanevarstnice/?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=kK-R
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bucurie ne-au primit atât bunicii, cât și 
doamna manager, Stefana Zibileanu și 
personalul acestui centru.  
Am găsit acolo bunici fericiți, veseli și plini 
de viață, împreună formează o adevărată 
familie. 
 
Mare ne-a fost bucuria când, bunicuța 
Violeta a fredonat pentru noi tradiționalul 
„La mulți ani!” 
Au colindat împreună cu noi, au/am plâns, 
au/am zâmbit ... am văzut pe fața lor 
bucuria și fericirea. Pentru câteva clipe, au 
uitat de toate greutățile și durerile vieții. 
A fost o zi binecuvântată de Dumnezeu și 
încărcată de emoții!  
Le dorim multă sănătate și bucurie tuturor 
bunicilor! 
 
 

 

 
47 21 decembrie 

Ieri, managerul Stefan Coman a luat 
parte la evenimentul dedicat lansării 
volumului ,,Tulcea, before and after” al 
autorului jurnalist, Dima Viorel. 
Evenimentul s-a desfășurat în cadrul 
Bibliotecii județene ,,Panait Cerna” din 
Tulcea, unde, oameni de cultură, prieteni 
și apropiați ai jurnalistului i-au fost alături.  
După sute de ore de documentare, 
fotodocumentare, redactare, 
tehnoredactare, corectură, proiectul 
#Tulcea before and after“ a ajuns la 
publicul cititor. 
Lansarea albumului a fost precedată de 
expunerea câtorva zeci de fotografii, 
parte din lucrare, la parterul Bibliotecii 
județene ,,Panait Cerna” din Tulcea. 
În paralel cu activitatea jurnalistică, Viorel 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

https://www.facebook.com/zibileanu.stefana?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
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Dima a mai scris: Legende tulcene de 
altădată:Terente, Cocoș, Licinscki; 
Enciclopedia Personalităților Tulcene; De 
la Marea Neagră la Marea Nordului 
(însemnări de călătorie). 
De-a lungul întregii cariere profesionale a 
scris mii de articole (editoriale, anchete, 
reportaje, interviuri, știri, note, investigații) 
în care a abordat aspecte din toate 
domeniile de activitate, atât din zona 
Dobrogei cât și din țară. 
Îndelungata activitate jurnalistică i-a fost 
recompensată, în anul 2020, cu 
includerea în ,,familia” Uniunea Ziariștilor 
Profesioniști din România (UZPR) 
 

 
48 21 decembrie  

„La dalbă cetate" spectacol  în Piața Civică  
O seară feerică de iarnă, un regal al 
datinilor, obiceiurilor și al colindelor a avut 
loc, ieri, în Piața Civică. 
Mulțumim tuturor invitaților și participanților. 
Mulțumim cetelor de colindători (Grupul 
vocal al Ansamblului "Dorulețul", Ceata de 
colindători din Bogdănești, județul Suceava, 
Ceata de colindători „Glasul Străbunilor”- 
Jijila 
Ansamblul „Moșoaiele” – Luncavița ), 
interpreților Ciprian Roman, Călin Brăteanu, 
Ovidiu Homorodean, dar nu în ultimul rând, 
mulțumim publicului prezent, care a îndurat 
un ger năprasnic pentru a retrăi magia 
sărbătorilor de altădată. 
 

Încheierea evenimentelor din anul 2021 
nu se putea marca decât un spectacol de 
datini și obiceiuri de iarnă, la care au 
evoluat cete de colindătoi din județ dar și 
cunoscuți interpreți de muzică populară 
din țară. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/la_dalb%C4%83_cetate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd0YhVCx-wDvoQCUSjKTr8g9jy1boMQ-B8kqohi8qZPWhlaHuvr6KMnbR_d-GrTdDVmUD8a9v53Po1jjfJvbSJMBesS8v4RqNXbxOqvLAYcpN2yMhgwk_k7HoIsn7AtMo&__tn__=*NK-R
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Acest gen de evenimente înseamnă 
pentru  Ansamblului Artistic Profesionist 
"Baladele Deltei" promovarea valorilor 
tradiționale  așa cum se arată ți în ROF și 
în programul minimal. 
 

 
 

 
 

 

 

 
49 24 decembrie  

Un colind al Ansamblului Artistic 
Profesionist "Baladele Deltei" 
Gazde bune și voioase, primiți colinda? 
În ziua Sfântului Ajun, Ansamblul Artistic 
Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei 
Tulcea vă colindă. 
Conducerea muzicală: prof. Aurelian 
Croitoru  
Manager: maestru coregraf, Stefan Coman 
Imagine și montaj:Cătălin Tănăsuică 

 

https://www.facebook.com/croitoru.aurelian?__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/croitoru.aurelian?__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/c%C4%83t%C4%83lin_t%C4%83n%C4%83suic%C4%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=*NK-R
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Mulțumim Complexului Europolis pentru 
găzduire.  
Primiți cu bucurie vestea Nașterii 
Mântuitoare! 
Încheierea anului calendaristic a fost 
marcat prin filmarea unui colind interpretat 
de  Ansamblul Artistic Profesionist 
"Baladele Deltei", prin care s-a mulțumit 
iubitorilor de cultură care au fost mereu 
alături de ansamblu. 
 

 
 

50 
 
26 decembrie    
 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Primăriei Tulcea la Familia 
Favorit. 
26 decembrie, de la ora 19:45, vă invităm 
să urmăriți Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea în 
cadrul unei ediții speciale, de Crăciun, a 
emisiunii „Familia Favorit” pe canalul 
Favorit TV. 
Moderator: Paul Surugiu - FUEGO. 
Producătorul emisiunii: Valentina Herța. 
 
Invitați:  
-Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele " 
- Aneta Stan  
- Ștefania Rareș  
- Ion Paladi  
- Nicolae Botgros  
- Nadia Duluman  
- Mariana Ionescu Căpitănescu  
- Cornel Palade 
- Brândușa Covalciuc Ciobanu 
- Marcel Pavel  
- Mariana Ionescu Căpitănescu 
- Surorile Osoianu 
- Elisabeta Turcu 
Vizionare plăcută! 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/europolis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=*NK-R
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Dat fiind faptul că anul 2021 a fost unul atipic, în care cultura a avut de suferit, iar 

obiectivele culturale fizice s-au mutat în mare parte în mediul online, totuși Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” a fost prezent mereu în viața oamenilor chiar și prin această 

formă de organizare. 

FACEBOOK : https://www.facebook.com/ansamblul.baladeledeltei.1 

 

ACTIVITATEA DIN MEDIUL ON-LINE -  FACEBOOK A ANSAMBLULUI ARTISTIC 

PROFESIONIST BALADELE DELTEI A FOST URMĂTOAREA : 

 

IANUARIE 2021 
1. 3 ianuarie Redistribuire postare: 2021 sã vã aducã sãnãtate, bucurii şi împliniri! În noul an, România 

Veritabilă vã aduce cântece şi dansuri din Dobrogea, Vrancea, Maramureș și Țara Zarandului, în 

ediția specialã din 3 ianuarie, de la 15.30 

TVR 1. La mulți ani! 

51 Au fost editate 3 reviste de cultură și artă 
tradițională. 
Numerele 4 și 5 ale revistei Dobrogea 
Aici pot fi consultate integral: 
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-
5-2022/ 
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-
4-2021/ 
și  
numărul 7 al revistei Etnos 
Aici poate fi consultată integral 
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-
etnografica-2021-nr-7/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ansamblul.baladeledeltei.1
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-5-2022/
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-5-2022/
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-4-2021/
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-nr-4-2021/
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-etnografica-2021-nr-7/
https://baladeledelteitulcea.ro/revista-etnografica-2021-nr-7/
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2. 3 ianuarie Postare: La mulți ani, prieteni dragi! 

DE LA 15: 30, pe TVR 1, 

"ROMÂNIA VERITABILĂ"  CU ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST "BALADELE DELTEI"! 

 3. 3 ianuarie  Postare: Emisiune „România veritabilă”. 

 4. 3 ianuarie   Distribuire postare: Astăzi, de la 15.30, la TVR 1, România Veritabilă - ediție 

specială de folclor (2). Frumusețe, talent, virtuozitate, ritm, culoare, pentru o duminică plăcută. 

cu Ansamblul Folcloric Național Transilvania, grupul vocal Doina Maramureșului, Georgiana 

Cocarca, Corul Parohiei Iresti - Oficial, Carmen Mustata, Alexandru Pop Zărăndean, 

Ansamblul „Baladele Deltei”. 

5. 3 ianuarie Postare link - Aici puteți viziona, online, Baladele Deltei în cadrul emisiunii „România 

Veritabilă”. 

6. 3 ianuarie Grupaj fotografic - O emisiune specială pe 10 ianuarie, tot de la 15.30 și tot pe TVR 1, 

la „România veritabilă”, despre maestrul coregraf Stefan Coman și Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”! 

7. 5 ianuarie Postare: Mai sunt doar trei zile până la terminarea concursului 

„Sărbătorile de iarnă în nordul Dobrogei”. 

8. 6 ianuarie Distribuire postare Cristina Șoloc: România Veritabilă, pe 10 şi 17 ianuarie, la 16.30, 

duminica pe TVR 1! În ultimele douã episoade din sezonul 3, ajungem în Bãrãgan, Dobrogea, 

Mediaş şi Țara Zarandului. 

9. 8 ianuarie Lansare concurs dedicat elevilor tulceni, cu tema: 24 ianuarie 1859. 

10.9 ianuarie Postare: România Veritabilă, pe 10 şi 17 ianuarie, la 16.30, duminica pe TVR 

1!În ultimele douã episoade din sezonul 3, ajungem în Bãrãgan, Dobrogea, Mediaş şi Țara 

Zarandului. 

11. 10 ianuarie Postare - România Veritabilă, pe 10 şi 17 ianuarie, la 16.30, duminica pe TVR 1! 

În ultimele douã episoade din sezonul 3, ajungem în Bãrãgan, Dobrogea, Mediaş şi Țara 

Zarandului. 

12. 10 ianuarie Distribuire postare Cristina Șoloc: Dragi prieteni, astăzi România Veritabilă începe la 

16.30, la TVR 1. În episodul 4 din din sez. 3, vă invit într-o călătorie fascinantă, prin 

intermediul artei. Pictură, fotografie și dans. "Când pasiunea devine arta. Pacea, Voiculescu, 

Coman" 
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                     Pornim chiar din strada Pangratti, pentru că intrăm în atelierul pictorului Ion Pacea, unul 

dintre marii coloriști ai picturii române moderne. Fiul său, pictorul Constantin Pacea, ne 

dezvăluie atmosfera dintr-o familie de artiști veritabili. Apoi pătrundem în rostul lui Răzvan 

Voiculescu, fotograful de emoții care, în 22 de ani și 320 mii de Km, a surprins în 15 albume, 

mărturii valoroase despre România autentică, profundă și nebănuită. Ajungem, cu Răzvan, în 

două dintre proiectele lui – la ruinele bisericii cuvioasă Parascheva, în satul Ivănești, din 

Ialomița, apoi la ruinele conacului Orezeanu, din comuna Traian, județul Braila și în 

Dobrogea, la Kira Xantos, din satul Cerna – personaj din albumul Bucătăria Hoinară. Tanti 

Kira ne-a gătit o mâncare tradițională meglenă - măngica delicioasă, cu brânză de oaie și 

pâine la cuptor, care a intrat instant în topul meu cu mâncăruri de neuitat și de repetat (alături 

de balmoșul din comuna Petrova și de sarmalele cu păsat, din comuna Dumitra). 

                   Ca desert, vă propun un dans dobrogean, în Tulcea. Profesorul Ștefan Coman, 

directorul Ansamblului Baladele Deltei, ne arată cum ne poate menține dansul în formă, la 

orice vârstă. Vă aștept cu drag, la o întâlnire cu maeștri. 

13. 10 ianuarie Postare link: Aici puteți viziona, online, Povestea Ansamblului Artistic Profesionist 

Baladele Deltei în cadrul emisiunii „România Veritabilă”. 

14. 10 ianuarie Grupaj fotografic: „România veritabilă!”. 

15. 11 ianuarie Repostare: Lansare concurs despre semnificația zilei de 24 ianuarie 1859. 

16. 12 ianuarie Repostare: Lansare concurs despre semnificația zilei de 24 ianuarie 1859. 

17. 13 ianuarie Postare foto + text: „Premierea câștigătorilor  Concursului "Sărbători de iarnă în 

nordul Dobrogei", în câteva minute!”. 

18. 13 ianuarie  Postare grupaj fotografic + text: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 

instituție publică aflată în subordinea Primăriei Municipiului Tulcea, a organizat astăzi la sediul 

din str. Mircea Vodă festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului „Sărbători de iarnă în 

nordul Dobrogei”, desfășurat între 6 decembrie 2020 și 7 ianuarie 2021. În cuvântul său, 

viceprimarul Dragoș Simion a mulțumit competitorilor pentru interesul arătat concursurilor 

inițiate de ansamblul nostru, reliefând că tradițiile și obiceiurile reprezintă oglinda unui neam. 

Iată premiații: Premiul I - Valeriu Leonov; Premiul II - Rodica Greavu, Elena-Loredana Cocu; 

Premiul III - Nicoleta Leonte, Daniela Teodoru; Mențiune - Adi Ștrail. Vă mulțumim tuturor și 

vă așteptăm la concursurile viitoare! 
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19. 14 ianuarie Grupaj fotografic + text: De 31 de ani în inimile noastre!Ansamblul Folcloric de 

copii „Doruleţul” – Tulcea, înființat în anul 1990 de către prof. Ștefan Coman. 

20. 15 ianuarie Postare de Ziua Națională a Culturii. 

21. 17 ianuarie Repostare: Lansare concurs despre semnificația zilei de 24 ianuarie 1859. 

22. 18 ianuarie Postare video emisiune „România veritabilă” + text: #BaladeleDeltei 

Cei care nu au văzut-o, dar și cei care vor să o revadă găsesc mai jos emisiunea „România 

veritabilă” din 10 ianuarie a.c., mai precis fragmentul în care „aflăm cu ne putem menține în 

formă la orice vârstă de la maestrul coregraf Ștefan Coman, managerul Ansamblului Artistic 

Profesionist «Baladele Deltei» al Primăriei Municipiului Tulcea”, așa cum a spus realizatoarea 

Cristina Șoloc. 

         Vizionare plăcută! 

23. 18 ianuarie Grupaj fotografic – Diplome & trofee: Dragii noștri, 

După cum am promis anul trecut, vă prezentăm, rând pe rând, tot ceea ce am realizat de-a lungul 

anilor. Cultura tradițională,  zestre imaterială pe care am promovat-o cu mândrie, drag și 

respect pentru frumosul plai dobrogean, reprezintă un bun care trebuie păstrat în sânul 

comunității, drept moștenire a urmașilor noștri. 

24. 19 ianuarie Repostare: Lansare concurs despre semnificația zilei de 24 ianuarie 1859. 

25. 22 ianuarie Anunț câștigători Concurs „Semnificația zilei de 24 ianuarie 1859”. 

26. 24 ianuarie Text „Hora Unirii” + Afiș „1859-2021. 162 de ani de istorie”. 

27. 24 ianuarie Videoclip: „Hora Unirii” 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea, Pița Civică, 2019. 

28. 24 ianuarie Anunț: Dragii noștri, În această seară, vă invităm să urmăriți - de la 20.00 la 

22.00 - la Favorit TV emisiunea „Familia Favorit”,  în cadrul căreia se va redifuza o suită a 

Ansamblului Artistic Profesionist "Baladele Deltei". Moderator: Paul Surugiu - Fuego. 

Vizionare plăcută! 

29. 24 ianuarie Postare afiș + videoclipuri 24 ianuarie 2020. 

30. 25 ianuarie Postare scan articol cotidianul „Delta”: Ștefan Coman, managerul Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei”: „Sperăm ca anul acesta ne vom reveni și o să reușim 

să fim în fața iubitorilor de folclor”. 

31. 25 ianuarie Anunț festivitate premiere câștigători Concurs „24 ianuarie 1859”. 

32. 27 ianuarie Anunț festivitate premiere câștigători Concurs „24 ianuarie 1859”. 
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FEBRUARIE 2021 
1. 1 februarie Postare privitoare la festivitatea de premiere a concursului dedicat zilei de 24 

IANUARIE 1859. 

2. 1 februarie Premierea câștigătorilor Concursului „Istoria zilei de 24 ianuarie 1859”, în câteva 

minute la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, instituție subordonată 

Primăriei Municipiului Tulcea! 

3. 1 februarie Fotomontaj + text Festivitate de premiere a câștigătorilor Concursului „Istoria 

zilei de 24 ianuarie 1859", alături de viceprimarul Dragoș Simion. 

4. 2 februarie «Astăzi, de la 12.30, TVR 1 redifuzează episodul 4 din sezonul 3 România 

Veritabilă - "Când pasiunea devine artă", cu familia de artiști Pacea, fotograful Razvan A. 

Voiculescu și maestrul coregraf Stefan Coman. Iar mâine, la aceeași oră, va fi reluat episodul 

5». 

5. 2 februarie Postare link emisiune „România veritabilă” cu maestrul coregraf Ștefan Coman 

și Ansamblul „Baladele Deltei”. 

6. 2 februarie „Din cufărul cu amintiri de neuitat” – afiș (2004) premiera spectacolului „Tinerețe 

fără bătrânețe”. 

7. 3 februarie Anunț concurs pentru Dragobete. 

8. 4 februarie Repostare anunț concurs pentru Dragobete. 

9. 5 februarie Anunț spectacol „De Dragobete sărbătorește românește!”. 

10. 7 februarie Repostare anunț spectacol „De Dragobete sărbătorește românește!”. 

11. 7 februarie Repostare anunț concurs pentru Dragobete. 

12. 7 februarie Anunț: Astăzi, în cadrul emisiunii "Familia Favorit", difuzată între orele 20.00 și 

22.00 de Favorit TV, veți putea urmări o ediție la care a participat și Ansamblul Artistic 

Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea. 

13. 8 februarie Anunț: Revista „Dobrogea” vă așteaptă la sediul ansamblului nostru! 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, instituție publică de cultură, aflată în 

subordinea Primăriei Municipiului Tulcea, editează „DOBROGEA. Revistă de cultură și artă 

tradiționale”. 

14. 8 februarie Anunț: Duminică, 7 februarie, am primit la sediu cu mare bucurie vizita domnului 

Dumitru Parasca, inițiatorul și organizatorul Festivalului Național Concurs „Regina 
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Sânzienelor”, a cărui a VII-a ediție se va desfășura în Bucovina, Suceava, în perioada 19-20 

iunie 2021. Managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 

Municipiului Tulcea, maestrul coregraf Ștefan Coman, a fost ales Ambasador al județului 

Tulcea. 

15. 8 februarie Repostare anunț de concurs pentru Dragobete. 

16. 9 februarie Repostare anunț de concurs pentru Dragobete. 

17. 9 februarie Repostare Revista „Dobrogea” vă așteaptă la sediul ansamblului nostru! 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, instituție publică de cultură, aflată în 

subordinea Primăriei Municipiului Tulcea, editează „DOBROGEA. Revistă de cultură și artă 

tradiționale”. 

18. 9 februarie Postare link articol în www.tulceanoastra.ro, „Maestrul Ștefan Coman a fost ales 

ambasador”. 

19. 10 februarie Postare scan articol publicat pe 10 februarie în cotidianul tulcean „Delta”: 

„Maestrul Ștefan Coman, ales ambasador al județului Tulcea”. 

20. 10 februarie Repostare anunț concurs pentru Dragobete. 

21. 10 februarie Postare: Maestrul Ștefan Coman, în dublă calitate de manager al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea și coregraf al 

Ansamblului Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” al Centrului Cultural Județean 

„Teodor T. Burada” al Consiliului Județean Constanța, și Cristian Obrejan, dirijorul Orchestrei 

Ansamblului „Izvoare Dobrogene”, au fost invitați marți, 9 februarie a.c., la emisiunea „Cântec, 

tradiții și povești” a postului Antena 3 Constanța, să vorbească despre cultura tradițională. 

22. 11 februarie Repostare anunț revista „Dobrogea”. 

23. 12 februarie Postare anunț emisiune „Cântec, tradiții și povești”, Antena 3 Constanța, invitați 

Ștefan Coman și Cristian Obrejan. Realizator: Rodica Șerban. Producător: Daniel Leancă. 

24. 15 februarie Repostare anunț revista „Dobrogea”. 

25. 17 februarie Postare link articol www.infotulcea.ro, „De Dragobete sărbătorește românește!”. 

26. 18 februarie Anunț - Sâmbătă, 20 februarie, de la ora 19.00, la TVR3, va fi redifuzată «o  

ediție de colecție a emisiunii ”Cântec și poveste”, o întâlnire cu maestrul coregraf Ștefan 

Coman, cel care a creionat destine, cel care prin cercetările de teren a reușit să scoată la 

lumină folclorul de pe meleagurile dobrogene și, mai mult, să clarifice identitatea acestei zone 

atât de complexe». 

http://www.tulceanoastra.ro/
http://www.infotulcea.ro/
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27. 18 februarie Repostare anunț concurs pentru Dragobete. 

28. 18 februarie Postare link articol publicat pe www.tlnews.ro, „De Dragobete sărbătorește 

românește!”, spectacol al A.B.D. 

29. 19 februarie Postare scan articol publicat în cotidianul tulcean „Delta” pe 19 februarie a.c.: 

Primul spectacol cu public al Ansamblului Baladele Deltei, după aproape un an: „De 

Dragobete sărbătorește românește!”. 

30. 20 februarie Grupaj foto: Baladele Deltei, acum la TVR 3, „Cântec și poveste”. 

31. 23 februarie Anunț reprogramare spectacol pentru Dragobete. 

32. 24 februarie Postare text + foto despre semnificațiile sărbătorii Dragobetelui: „Dragobete, 

sărbătoarea iubirii la români”. 

 

 

MARTIE 2021 

1. 1 martie Schimbare foto profil + foto copertă pagina de Facebook a Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”. 

2. 3 martie Postare link YouTube videoclip „Ambasadorul județului Tulcea la Festivalul Național 

«Regina Sânzienelor» - maestrul Ștefan Coman”. 

3. 4 martie Preluare postare Dumitru Parasca, inițiatorul și organizatorul Festivalului Național 

„Regina Sânzienelor” din Bucovina. 

4. 5 martie  Anunț reprogramare pentru 17 martie a Spectacolului „De Dragobete sărbătorește 

românește”, programat inițial pentru 24 februarie. 

5. 8 martie Postare felicitare de 8 Martie. 

6. 8 martie Repostare anunț reprogramare pentru 17 martie a Spectacolului „De Dragobete 

sărbătorește românește”, programat inițial pentru 24 februarie. 

7. 10 martie Postare articol publicat în Monitorul de Suceava: „Peste 40 de ambasadori vor fi 

prezenți la Festivalul Național «Regina Sânzienelor»”. 

8. 11 martie Postare anunț: Și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 

Municipiului Tulcea se alătură acestei campanii,  promovând-o pe pagina de Facebook,  prin 

afișare la avizierele de la sediul instituției și prin informarea tuturor angajaților despre 

importanța acesteia. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează mâine, 12 martie, 

campania „Vinerea Verde - STOP! Azi mașina stă pe loc!”. 

http://www.tlnews.ro/
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9. 18 martie Postare anunț + foto afiș: Miercuri, 31 martie, de la ora 18.00, Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea organizează la Teatrul „Jean 

Bart” un deosebit spectacol folcloric multietnic, în care veți putea urmări suite de dansuri 

rusești, armânești, turcești, rrome, și, în premieră, bulgărești. Invitat: Corina Elena Badea. 

Biletele se pot procura de la agenția Teatrului „Jean Bart”. Vă așteptăm cu drag! 

10. 19 martie Postare poster + anunț privitor la „Vinerea verde”. 

11. 19 martie Anunț: NU ESTE O GLUMĂ: Spectacol folcloric multietnic și pe 1 aprilie! Dragi 

prieteni! 

Dat fiind faptul că biletele puse-n vânzare pentru „Spectacolul folcloric multietnic” din 31 

martie s-au epuizat în mai puțin de trei zile, spectacolul va fi reluat și în data de 1 aprilie a.c., 

tot de la ora 18.00. Bilete pentru spectacolul din 1 aprilie se găsesc începând de astăzi la 

agenția Teatrului „Jean Bart”. Vă așteptăm! 

12. 22 martie Anunț: Pro TV anunță că pregătește un nou proiect ce va fi difuzat în 

PREMIERĂ în țara noastră.  Este vorba despre emisiunea "SUPERSTAR ROMÂNIA" 

(talent.protv.ro/SuperStarRomania), o emisiune-concurs pentru cântăreți, ce are la bază 

formatul internațional de succes "AMERICAN IDOL". 

13. 24 martie Anunț + poster: Vineri, 26 martie, de la ora 18.00, la Muzeul de Artă. Un 

eveniment organizat în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al 

Primăriei Municipiului Tulcea. 

14. 25 martie Postare material publicat de www.infotulcea.ro: Spectacol folcloric multietnic în 

ultima zi din martie și prima din aprilie! 

15. 27 martie Anunț de Ziua Mondială a Teatrului 

Dorim cele cuvenite tuturor celor implicați în fenomenul teatral, amintindu-ne celebrele cuvinte 

ale lui Hamlet: „Aveți grijă de actori, cinstiți-i așa cum se cuvine, pentru că ei sunt cronica vie 

și prescurtată a vremurilor”. La mulți ani cu inspirație și succese! 

16. 29 martie Anunț: Dragi prieteni, având în vedere că incidența cumulată la 14 zile a 

cazurilor active pe raza municipiului Tulcea, calculată la 1.000, este de 3,59, Comitetul 

Județean pentru Situații de Urgență Tulcea a adoptat astăzi Hotărârea nr. 82. Astfel, în 

unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu 

SARSCoV-2 în ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri la 1.000 locuitori se interzice 

organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 

http://www.infotulcea.ro/
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și/sau concerte. În aceste condiții, vă anunțăm cu regret că suntem nevoiți să reprogramăm 

Spectacolul folcloric multienic programat să se desfășoare pe 31 martie și 1 aprilie a.c. la 

Teatrul „Jean Bart”. 

Biletele vândute rămân valabile, iar noi vom anunța din timp datele la care va fi reprogramat 

acest spectacol. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la manifestările noastre! Să 

ne vedem cu bine! 

APRILIE 2021 

1. 1 aprilie Spectacol reprogramat 

Dragi prieteni, 

Având în vedere că incidența cumulată la 14 zile a cazurilor active pe raza municipiului 

Tulcea, calculată la 1.000, este de 3,59, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea 

a adoptat Hotărârea nr. 82. 

Astfel, în unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăvire cu 

SARSCoV-2 în ultimele 14 zile mai mare de 3 cazuri la 1.000 locuitori se interzice 

organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 

și/sau concerte. 

În aceste condiții, vă anunțăm cu regret că suntem nevoiți să reprogramăm Spectacolul 

folcloric multietnic programat să se desfășoare pe 31 martie și 1 aprilie a.c. la Teatrul „Jean 

Bart”. 

Biletele vândute rămân valabile, iar noi vom anunța din timp datele la care va fi reprogramat 

acest spectacol. 

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm la manifestările noastre! 

Să ne vedem cu bine! 

2. 6 aprilie Postare videoclip „Dorulețul” 

3. 6 aprilie Postare videoclip "DORULEȚUL" și "MUGURELUL" în deschiderea spectacolului 

aniversar. 

Pentru astăzi am pregătit pentru dumneavoastră prima parte din  spectacolul dedicat 

aniversării a 15 ani de activitate a Ansamblului Artistic „Baladele Deltei“ şi a 35 ani de 

activitate a maestrului coregraf Ştefan Coman, eveniment care a avut loc în anul 2011. 

În deschidere au evoluat Ansamblul de copii „Doruleţul“, precum şi  Ansamblul folcloric 

„Mugurelul“, înfiinţat de coregraful Ştefan Coman în anul 1980 la Casa Tineretului Tulcea. 
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4. 6 aprilie Postare articol „De Dragobete – spectacol cu peripeții” apărut în numărul din martie al 

Info UTiL 

5. 7 aprilie  Postare articol „BALADELE DELTEI – Spectacol folcloric multietnic” apărut în numărul 

din martie al Info UTiL 

6. 8 aprilie Postare videoclip „Dorulețul” 

7. 8 aprilie Postare „Nu uitați de VINEREA VERDE!”, CAMPANIA Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor, „Vinerea Verde – STOP! Azi mașina stă pe loc!”. 

8. 13 aprilie Postare foto + text: „Dragoș Vlădeanu, câștigătorul MARELUI PREMIU al  Festivalului-

Concurs de Muzică Populară "Florile Dobrogei", ediția a IV-a, 13 aprilie 2019. 

9. 15 aprilie Repostare fotografii (partea I) realizate în timpul concursului Festivalului „Florile 

Dobrogei” 2019. 

10.15 aprilie Repostare fotografii (partea a II-a) realizate în timpul concursului Festivalului „Florile 

Dobrogei” 2019. 

11.21 aprilie Postare afiș + text: 

𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗖𝗢𝗟𝗘 𝗣𝗘 𝟮𝟳 𝗦 𝗜 𝟮𝟴 𝗔𝗣𝗥𝗜𝗟𝗜𝗘! 

Prieteni dragi, 

Avem placerea să vă anuntăm că Spectacolul folcloric multietnic va avea loc marti, 27 aprilie, 

si miercuri, 28 aprilie, de la ora 18.00, la Teatrul Jean Bart"! Biletele raman valabile. Bucuria 

noastra nu este intrecuta decat de nerabdarea de a ne revedea, față în față, cu 

dumneavoastră cu prilejul unui spectacol variat și plin de prospetime, un spectacol prin care 

prețuim caracterul multietnic și intercultural al Dobrogei, încredintați că diversitatea culturală 

reprezintă un factor de îmbogățire oricăre societăți. 

Menționăm că datorită numărului mare de solicitări venite din partea publicului au fost 

realizate două spectacole la multietnic 

12.26 aprilie Postare fotografii + text: 

Dragi prieteni! 

Asa cum stiti, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea 

promoveaza caracterul multietnic si intercultural al 

Vă prezentăm imagini de la filmarile din 13 februarie si 24 aprilie a.c., cand am ilustrat prin 

cantec, port si joc momentele principale din nunta bulgareasca si din cea armaneasca 

13.28 aprilie Postare fotografii + text: 
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Spectacol folcloric multietnic 

27 aprilie 2021 

Suite de jocuri turcești, rusești, rrome, armănești și, în premieră, bulgărești! 

Astăzi, tot de la ora 18.00 și tot la Teatrul Jean Bart", are loc a doua reprezentație a 

spectacolului. Biletele vândute pentru 1 aprilie rămân valabile. 

Va asteptăm! 

14.29 aprilie Postare fotografii + text: 

28 aprilie 2021 

Spectacol folcloric multietnic oferit de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei" al 

Primăriei Municipiului Tulcea 

Invitat: Corina Elena Badea 

Conducerea muzicală: Aurelian Croitoru 

Manager si coregraf: Ștefan Coman 

15.29 aprilie Postare fotografii + text: 

𝗭𝗶혂𝗮 𝗜𝗻혁𝗲𝗿𝗻𝗮혁 ̦𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗮 ̆ 𝗮 𝗗𝗮𝗻혀혂𝗹혂𝗶 

Dansează din inimă și iubește ce faci! 

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DANSULUI a fost instituită pe 29 aprilie 1982 la inițiativa 

Consiliului Internațional al Dansului, organizație din cadrul U.N.E.S.C.O., încurajează 

promovarea dansului dincolo de bariere etnice, politice sau culturale, pentru a-i reuni pe toţi 

iubitorii acestei arte şi pentru a-i da locul cuvenit în toate sistemele de educaţie. Numit muzica 

mişcării, poezia piciorului sau limbaj al sufletului, dansul înseamnă plăcere, putere şi artă. 

Dansul presupune disciplină, muncă, instrucție, comunicare. Datorită dansului, cuvintele pe 

care alții nici nu le-ar înțelege nu mai sunt necesare; în locul lor se naște un limbaj universal. 

Dansul ne face plăcere, ne eliberează și ne oferă consolare, apropiindu-ne de cer, de sacru, 

de infinit. 

„𝑇𝑜𝑡𝑢𝑙 𝑖 ̂𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒 𝑐𝑢 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒 – 𝑢𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑛𝑐𝑡 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢𝑎 ̆, 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 – 𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒 

𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑡�̆� 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎. 𝑇𝑒ℎ𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙�̆� 𝑒𝑠𝑡𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟, 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡�̆� �̦�𝑖 

𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎 ̆, 𝑑𝑎𝑟 𝑒𝑠𝑒𝑛�̦�𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑖𝑚�̆� 𝑝𝑟𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑠 ̦𝑐𝑎𝑟𝑒, �̂�𝑛𝑎 ̆𝑢𝑛𝑡𝑟𝑢𝑙 𝑒𝑖. 𝑁𝑜𝑖, 

𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖, 𝑠𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒�̦�𝑛𝑖𝑐 �̂�𝑛 𝑚𝑖�̦�𝑐𝑎𝑟𝑒, 𝑎𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 ̆𝑚 𝑠�̆� 𝑐𝑟𝑒�̆�𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑖𝑡𝑎𝑡. 𝑆𝑝𝑟𝑒 

𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒 𝑠𝑡𝑟�̆�𝑑𝑢𝑖𝑒�̦�𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟, 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒 

𝑐𝑎𝑟𝑒 �̂�𝑙 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐�̆�. 𝐴𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐�̂�𝑛𝑑, 𝑏𝑟𝑢𝑠𝑐, 𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑢𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎, 𝑐�̂�𝑛𝑑 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖 ̂𝑛𝑐ℎ𝑖𝑠𝑒 �̦�𝑖 
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𝑓𝑒𝑠𝑡𝑖𝑣𝑎𝑙𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒, 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 �̂�𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠𝑐. 𝐹�̆�𝑟𝑎 ̆ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐. 𝐹𝑎 ̆𝑟�̆� 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑒. 

𝐹𝑎 ̆𝑟�̆� 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐. 𝑁𝑖𝑐𝑖𝑜𝑑𝑎𝑡𝑎 ̆ 𝑝�̂�𝑛𝑎 ̆ 𝑎𝑐𝑢𝑚, �̂�𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎 ̆, 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑢 𝑎 𝑚𝑎𝑖 

𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑖 ̂𝑛 𝑎𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑒𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎 ̆ 𝑠𝑎 ̆ 𝑖 ̂�̦�𝑖 𝑝�̆�𝑠𝑡𝑟𝑒𝑧𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡 ̦𝑖𝑎, 𝑠�̆�-𝑠 ̦𝑖 𝑔𝑎 ̆𝑠𝑒𝑎𝑠𝑐�̆� 𝑟𝑎�̦�𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎 

𝑓𝑖. 𝐷𝑒 𝑓𝑎𝑝𝑡, 𝑡𝑜𝑐𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑡𝑢𝑛𝑐𝑖 𝑐𝑎 ̂𝑛𝑑 𝑛𝑖 𝑠𝑒 𝑖𝑎 𝑐𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒�̦�𝑖𝑜𝑠 𝑖 ̂𝑛𝑣𝑎 ̆𝑡 ̦𝑎 ̆𝑚 𝑠𝑎 ̆ 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑚 𝑐𝑢 

𝑎𝑑𝑒𝑣�̆�𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎 ̆ 𝑐𝑒𝑒𝑎 𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑙, 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 �̂�𝑛𝑠𝑒𝑚𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒, �̂�𝑛 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑒𝑖. 𝐷𝑎𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑎𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎�̦�𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎 ̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐𝑒; �̂�𝑛 𝑓𝑎𝑝𝑡, 

𝑛𝑜𝑖 𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡 ̦𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑢 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑓𝑜𝑟�̦�𝑒𝑖 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒. 𝐶𝑟𝑒𝑑 𝑐�̆� 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡�̆� 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎�̦�𝑖𝑒 

𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 ̆ 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐𝑎 ̆ �̦�𝑖 𝑝𝑠𝑖ℎ𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐�̆� 𝑛𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑗𝑢𝑡𝑎 𝑠�̆� 𝑟𝑒𝑧𝑖𝑠𝑡𝑎 ̆𝑚, 𝑠�̆� 𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 ̆𝑚, 𝑠𝑎 ̆ 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 ̆𝑚 𝑠𝑎 ̆ 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑎 ̆𝑚, 𝑠�̆� 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 ̆𝑚 𝑠�̆� 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟�̆�𝑚”, afirmă balerinul german Friedemann 

Vogel în mesajul Zilei Internaţionale a Dansului 2021. 

„𝐶ℎ𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑐�̆� 𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙�̆� 𝑠𝑒 𝑛𝑢𝑚�̆�𝑟𝑎 ̆ 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑟𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑒, 𝑖𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑐 

�̦�𝑡𝑖𝑢 𝑐𝑎 ̆ 𝑑𝑎𝑛𝑠𝑢𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑖𝑎𝑟 𝑣𝑜𝑖𝑛𝑡 ̦𝑎 �̦�𝑖 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑠-𝑎𝑢 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖 𝑚𝑎𝑖 

𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑐�̂�𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔�̆�𝑠𝑒𝑠𝑐 𝑖 ̂𝑛 𝑣𝑖𝑒�̦�𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑜𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑠 ̦𝑖 𝑖 ̂𝑛 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑎𝑛. 𝐴𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎 ̆ 

𝑝𝑜𝑒𝑧𝑖𝑒, 𝐷𝐴𝑁𝑆𝑈𝐿, 𝑛𝑒 𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑙𝑡 𝑎�̦�𝑡𝑒𝑝𝑡𝑎𝑡𝑎 �̂�𝑛𝑡𝑎 ̂𝑙𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑝�̆� 𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒𝑚𝑖𝑒. �̂�𝑛 

𝑖 ̂𝑛𝑐ℎ𝑒𝑖𝑒𝑟𝑒, 𝑡𝑜𝑡 𝑐𝑒 𝑣�̆� 𝑝𝑜𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑒 �̂�𝑛 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑢𝑟𝑚𝑎 ̆𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑢𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒: 𝒅𝒂𝒏𝒔𝒆𝒂𝒛�̆� 

𝒅𝒊𝒏 𝒊𝒏𝒊𝒎�̆� �̦�𝒊 𝒊𝒖𝒃𝒆�̦�𝒕𝒆 𝒄𝒆 𝒇𝒂𝒄𝒊!”, a declarat maestrul coregraf  Ștefan Coman, managerul 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea. 

16.30 aprilie Postare afiș + text: 

Ansamblul Artistic Profesionit ,,Baladele Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea vă, invită 

miercuri, 12 mai, de la ora 18.00, la Teatrul „Jean Bart", la Seară folclorică oltenească 

Bilete se pot procura începând de marti, 4 mai, de la sediul ansamblului sau de la 

agentia Teatrului „Jean Bart", de martį până vineri, în intervalul 9.00-16.00. 

Vă așteptăm! 

 
MAI 2021 

1. 1 mai Postare foto + text: Din 1997, Ansamblul Artistic Profesionist ,Baladele 

Deltei" a fost mereu alături de dumneavoastră. Dansăm și cântăm pentru 

a vă bucura sufletele și viața, iubim ceea ce facem și suntem 

recunoscători că avem această șansă de a promova cântecul și jocul 

tradițional la un alt nivel. Vă mulțumim din inimă că sunteți alături de 

noi necondiționat și că ne arătați asta de câte ori se ivește ocazia! Vă 
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apreciem și vă mulțumim fiecăruia în parte pentru frumoasele urări! 

Felicitările si cuvintele de bine pe care ni le-ați transmis pe pagina 

noastra de facebook sa vi se întoarcă înzecit! 

2. 2 mai Postare text + foto, spectacol Murighiol: 

Începem astăzi seria din acest an a 

spectacolelor prin care promovam atat folclorul national si al minoritatilor 

conlocuitoare, cat si splendoarea si pitorescul judeţului nostru. Paști fericite, 

dragi prieteni! 

3. 4 mai Postare afiș + text: „Seara folclorică oltenească” 

4. 5 mai Postare foto din Spectacolul multietnic din 28 aprilie 2021. 

5. 6 mai Postare afiș + text pentru „Seara folclorică oltenească” din 12 mai a.c. 

6. 7 mai Postare afiș + text pentru „Seara folclorică oltenească” din 12 mai a.c. 

7. 9 mai Postare foto + text: Adoptată de Parlamentul României în ziua de 14 mai a anului 

2015,  Ziua Naţională a Costumului Tradiţional din România se serbează în a doua duminică 

din luna mai a fiecărui an, prilej cu care „se organizează activităţi sociale, spectacole şi 

concursuri cultural-artistice, prin care se evidenţiază valorile inestimabile pe care le reprezintă 

costumele tradiţionale specifice fiecărei zone, şi se difuzează, prin mijloacele de informare în 

masă, materiale ce vizează domeniile de interes ale tezaurizării patrimoniului cultural material 

şi ale patrimoniului cultural imaterial la nivel naţional”. 

Credincios menirii sale de promotor al culturii tradiționale, Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea a sărbătorit an de an această zi. 

Acum doi ani, am serbat Ziua Națională a Costumului Tradițional în timpul Festivalului 

Internațional al Dunării (10-12 mai), eveniment ajuns la a III-a ediție. În hora mare din Piața 

Civică s-au prins sute de dansatori din România, Republica Moldova, Bulgaria și Ucraina, 

adeverind prin dans că „Dunărea este fluviul care unește”, motto-ul festivalului. 

Să ne revedem cu bine! 

8. 10 mai Repostare foto/2019, Festivalul Internațional al Dunării, ziua I. 

9. 11 mai Postare scan Articol apărut în numărul din aprilie 2021 al publicației info uTiL, buletin 

lunar informativ editat pentru Primăria Municipiului Tulcea şi publicat online. 

10.12 mai Postare scan Articol apărut în numărul din aprilie 2021 al publicației info uTiL, buletin 

lunar informativ editat pentru Primăria Municipiului Tulcea şi publicat online. 
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11.12 mai  Postare afiș + text pentru „Seara folclorică oltenească” din 12 mai a.c. 

12.13 mai Postare fotografii din Spectacolul „Seară folclorică oltenească”, Teatrul „Jean Bart”, 12 

mai, ora 18.00. 

13.17 mai Repostare din 17 mai 2020, videoclip + text: Dragi prieteni, 

Pandemia de coronavirus a afectat în mod substanțial și domeniul cultural-artistic, blocându-

ne activitățile și împiedicându-ne să fim aproape de dumneavoastră. De aceea, prin 

intermediul rețelelor sociale, am căutat și am reușit să rămânem lângă iubitorii de artă și 

cultură, pagina noastră de facebook propunându-vă zilnic să revedeți manifestări organizate 

și susținute de ansamblul nostru. Poporul român a reușit ca în cele mai grele momente de 

cumpănă să găsească drumul bun, ducând înainte valorile tradiționale care-i definesc astăzi 

specificul național. Ţinând cont de faptul că în această perioadă nu ne putem întâlni în sălile 

de spectacol sau în alte locuri, din cauza pandemiei de coronavirus, pentru a fi în continuare 

alături de dumneavoastră vom veni noi în casele voastre! Facem acest lucru de două luni prin 

intermediul facebook, oferindu-vă astfel posibilitatea de a petrece mai plăcut zilele în care 

suntem departe unii de alții. Vă mulțumim pentru faptul că vă simțim aproape prin numărul 

mare de vizualizări și cuvintele frumoase pe care le postați la noi pe perete! Pentru astăzi v-

am pregătit un deosebit moment artistic susținut de dansatorii Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei”, un spectacol în miniatură, o dovadă a pasiunii pentru cânt și joc 

chiar și în vremurile unei pandemii atât de agresive! Duminică frumoasă! 

14.18 mai  Postare afiș + text: „Seara folclorică moldovenească” 

15.19 mai Repostare/19 mai 2019, foto + text: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la 

a II-a ediție a Festivalului Bujorului Comuna Valea Nucarilor, Agighiol 19 mai 2019. 

16.20 mai Postare afiș + text pentru „Seara folclorică moldovenească” din 26 mai a.c. 

17.21 mai Postare felicitare (colaj dansatori ansamblu) + text 

18.22 mai Repostare foto + text: Am scos pentru dumneavoastră din lada de zestre o amintire 

păstrată cu drag. Membrii Ansamblului „Mugurelul” - Casa Tineretului Tulcea - 1981-1982 

,fondator și maestru coregraf - Ștefan COMAN. 

19.23 mai Postare felicitare (colaj dansatori ansamblu) + text: 

La mulți ani, aromâni de pretutindeni! 

Pe 23 mai se sărbătorește în România, dar și în alte țări balcanice, Ziua Naţională a 

Aromânilor, în încercarea de a conserva cultura și obiceiurilor acestei comunități. 
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Deţinători ai unui tezaur cultural păstrat în memoria colectivă şi transmis, de-a lungul 

generaţiilor prin viu grai, aromânii luptă, de veacuri, pentru menţinerea identităţii lor spirituale. 

Iubindu-şi atât de mult limba, portul, folclorul şi obiceiurile, aromânii le vor păstra mereu, ca 

pe cele mai preţioase dovezi ale conştiinţei apartenenţei la etnia românească. 

20.24 mai Postare afiș + text „Seară folclorică moldovenească”, 26 mai. 

21.25 mai Postare afiș + text „Seară folclorică moldovenească”, 26 mai. 

22.26 mai Postare afiș + text „Seară folclorică moldovenească”, 26 mai. 

23.27 mai Postare foto + text: Președintele juriului celei de-a VII-a ediții a Festivalului Național 

Concurs „Regina Sânzienelor” este maestrul coregraf Ștefan Coman. 

24.27 mai Postare fotografii + text: 

26 mai 2021 Seară folclorică moldovenească! 

25.30 mai Postare felicitare + text: 

La mulți ani, români de pretutindeni! 

Ziua Românilor de Pretutindeni ne oferă și în acest an, odată cu ultima duminică a lunii mai, 

prilejul sărbătoririi și împărtășirii identității românești pe întreg mapamondul. Suntem chemați 

în această zi, sub aspect introspectiv, să cunoaștem măsura propriei noastre valori ca popor 

și să reflectăm asupra aspirațiilor pe care românii de pretutindeni le năzuiesc în relație cu 

țara, comunitatea, familia, cultura tradițională, limba și identitatea lor în ansamblu. 

26.31 mai Repostare fotografii + text: 

Din cufărul cu amintiri vă oferim în dar câteva imagini de la spectacolul aniversar din 17 mai 

2011, unde am sărbătorit 15 ani de activitate a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” și 35 de ani de activitate ai maestrului coregraf  Ștefan COMAN. 

Tablou coregrafic „Târgul de Sf. Gheorghe” de la Niculițel. 

IUNIE 2021 

 

1. 1 iunie Felicitare + text = Ziua Copiilor. 

2. 3 iunie Felicitare colaj dansatori + text de felicitare pentru 25 de ani de activitate a Ansamblului 

„Dor Românesc” din Bistrița-Năsăud. 

3. 5 iunie Postare foto + text: 
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La mulți ani, călăuzitori de suflete și destine! La mulți ani, "părinți adoptivi" ai fiecărei generații 

pe care ați îndrumat-o! La mulți ani, doamnelor și domnilor învățători! Învățătorul pătrunde ca 

părinte în viața puiului de om cu cea mai frumoasă poveste, aceea a vieții, îi îndrumă pașii și 

îl pregătește pentru lunga experiență ce îl așteaptă - societatea. Astăzi este ziua lor, a 

învățătorilor, a șlefuitorilor de vise, iar Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al 

Primăriei Municipiului Tulcea, alături de managerul Ștefan Coman, le urează viață lungă, vise 

împlinite și multe generații de elevi eminenți! 

4. 6 iunie Repostare videoclip orchestră + text: Dragi prieteni, pandemia de coronavirus a afectat 

în mod substanțial și domeniul cultural-artistic, blocându-ne activitățile și împiedicându-ne să 

fim aproape de dumneavoastră. De aceea, prin intermediul rețelelor sociale, am căutat și am 

reușit să rămânem lângă iubitorii de artă și cultură, pagina noastră de facebook propunându-

vă zilnic să revedeți manifestări organizate și susținute de ansamblul nostru. Poporul român a 

reușit ca în cele mai grele momente de cumpănă să găsească drumul bun, ducând înainte 

valorile tradiționale care-i definesc astăzi specificul național. Ţinând cont de faptul că în 

această perioadă nu ne putem întâlni în sălile de spectacol sau în alte locuri, din cauza 

pandemiei de coronavirus, pentru a fi în continuare alături de dumneavoastră vom veni noi în 

casele voastre! Facem acest lucru de două luni prin intermediul facebook, oferindu-vă astfel 

posibilitatea de a petrece mai plăcut zilele în care suntem departe unii de alții. Vă mulțumim 

pentru faptul că vă simțim aproape prin numărul mare de vizualizări și cuvintele frumoase pe 

care le postați la noi pe perete! Pentru astăzi v-am pregătit un deosebit moment artistic 

susținut de orchestra și soliștii vocali ai Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, un 

spectacol în miniatură, o dovadă a pasiunii pentru cânt și joc chiar și în vremurile unei 

pandemii atât de agresive! 

5. 6 iunie Repostare videoclip dansatori + textul de mai sus. 

6. 6 iunie Postare foto + videoclipuri + text: 

Sărbătoarea Scrumbiei Albastre, Ediția a IV-a, Sulina 

Recital al Ansamblului Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Municipiului Tulcea. 

7. 9 iunie Postare foto + link + text: 

Cântec și poveste. 

http://tvr3.tvr.ro/cantec-i-poveste-cu-coregraful-stefan... 

8. 9 iunie Postare afiș + link 

http://tvr3.tvr.ro/cantec-i-poveste-cu-coregraful-stefan...
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Dansuri românești ONLINE – Ediția a III-a. 

9. 10 iunie Postare foto + link = „Cântec și poveste”. TVR 3. 

10. 11 iunie Postare foto + link = „Cântec și poveste”. TVR 3. 

11. 11 iunie Postare fotografii + text: 

Ansamblul Artistic Profesionist 

"Baladele Deltei" al Primăriei Municipiului 

Tulcea a început astăzi seria din acest an de 

spectacole Cânt și joc la Gura Portiței. 

12. 12 iunie Postare afiș + link 

Dansuri românești ONLINE – Ediția a III-a. 

13. 12 iunie Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost live, pe pagina de facebook, 

începând cu ora 12.00, când coregraful Ștefan Coman a predat online jocuri românești prin 

intermediul „Dansuri românești ONLINE”, eveniment organizat de L.C.C.R. Insulele Canare și 

Adrian Frențescu, președintele C.I.O.F.F. România. 

14. 13 iunie Postare foto + link:  

Cântec și poveste  

15. 13 iunie Postare 

Cântec și poveste! 

Seară bună! 

Cei care nu au reușit să vadă emisiunea "Cântec și poveste", difuzată astăzi, la TVR 3, o pot 

urmări pe același post în reluare în noaptea aceasta, de la ora 2.00. 

O viață dedicată salvării, conservării și promovării folclorului dobrogean. 

16. 14 iunie Postare link + material publicat de www.infotulcea.ro: 

„Maestrul Ștefan Coman, președintele juriului Festivalului Național Concurs «Regina Sânzienelor» 

2021”. 

17. 15 iunie Postare foto + text: 

LCCR Insulele Canare 

       15 iunie la Postare foto + text: 

        Cum am putea sărbători sfârșitul de an școlar mai bine decât prin dans și voie bună?! 

Serbarea noastră 2020/2021 s-a materializat prin cea de-a treia ediție de DANSURI 

ROMÂNEȘTI ONLINE, născute din colaborarea CIOFF România (www.cioff.ro) și Institutul 

http://www.infotulcea.ro/
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Limbii Române (www.ilr.ro), sâmbăta trecută, pe 12 iunie, pe Zoom și pe Facebook Live, timp 

de 40 de minute. 

          Evenimentul a fost posibil datorită domnului profesor Ștefan Coman și doamnei Anca Marcoci 

de la Ansamblului Folcloric Baladele Deltei, care, alături de un grup de copii minunați din 

cadrul ansamblului, îmbrăcați în costume populare, care mai de care mai frumoase, ne-au 

transmis o parte din cunoștințele lor coregrafice și din sufletele lor. 

           Aceste întâlniri au menirea de a ne menține uniți, în ciuda distanței fizice, conectați cu țara 

noastră și de a contribui la difuzarea patrimoniului cultural imaterial și a valențelor limbii, 

culturii și civilizației românești. 

           Le mulțumim colegelor - profesoare LCCR din Spania si Italia, care au participat, alături de 

elevi, la această întâlnire: Stefania-Violeta Marginean , Mihaela Ispas, Dojana Ionela  Anca-

Elena Răducan, Cecilia Stan Tomescu Graziela Geanina Gavril, Mihaela Neagoe, Silvia 

Păun, Gabriela Tărăboi. 

           Îi mulțumim doamnei Hîrțescu Diana, coregraf la RD ART ACADEMY din Bacău, doamnei 

profesoare Cristina Sălăjean de la Școala Gimnazială Hoghiz, Brașov și doamnei profesoare  

Margareta Cercelaru de la Școala Gimnazială "Nicolae Romanescu" din Craiova, care ne-au 

însoțit, alături de elevii dumnealor! 

          Mulțumiri speciale doamnei Diana Boroi, Consilier ILR, care ne-a onorat cu prezența, ca la 

fiecare eveniment, doamnei Daiana Cuibus, Director general ILR, pentru toată susținerea, și 

domnului Adrian Frențescu, președintele CIOFF România, care a fost deschis acestor 

fructuoase colaborări! 

            De asemenea, le multumim tuturor elevilor și părinților  care ne-au contactat pentru a 

participa la dansurile romanesti Online, dovadă că mesajul nostru a ajuns acolo unde trebuia! 

Evenimentul Dansuri Românești Online, dedicat Serbării de sfârșit de an școlar 2020/2021, a 

fost organizat de CIOFF® România prin prof. Ștefan Coman & Ansamblul Baladele Deltei și 

Institutul Limbii Române prin prof. Cecilia Stan-Tomescu (Gran Canaria), cu sprijinul 

Asociației Românilor din Insulele Canare – RUMACAN și Consulatului Onorific al României în 

Insulele Canare. 

18. 15 iunie Postare material apărut în publicația „info uTiL” a Primăriei Tulcea: 

„Rusaliile de odinioară. Ineditul Căluș din satul dobrogean Zorile”. 
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19. 21 iunie Redistribuire postare Dumitru Parasca despre a VII-a ediție a Festivalului Național 

„Regina Sânzienelor. 

20. 21 iunie Repostare din 21 iunie 2019. Foto + text: 

Succese pe linie! În timp ce grupele mari ale Ansamblului Folcloric „Dorulețul” și Ansamblul 

„Floricica” participau la parada care prefațează Festivalul Internațional de Folclor din 

București, grupa mică a "Dorulețului" cucerea Oltenia, obținând Premiul I la ediția a XXI-a a 

Concursului Național al Copiilor "Călușul Românesc", Slatina, 18-22 iunie! 

Felicitări, copii! 

21. 21 iunie Repostare fotografii + text (21 iunie 2019): 

Festivalul Internațional de Folclor "Muzici și tradiții în București" 

Ediția a XIII-a Ansamblurile tulcene "Dorulețul" și "Floricica" au cotropit Bucureștiul! 

21-23 iunie 2019, București 

Sâmbătă, 22 iunie, Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" va susține de la ora 18.00 

un recital pe scena principală din Parcul Izvor. 

22. 21 iunie Postare foto + text: Maestrul coregraf Ștefan Coman, președintele juriului ediției 2021 a 

Festivalului „Regina Sânzienelor”. 

23. 22 iunie Postare afiș + text: Ziua Iei 

24 iunie 24 iunie, Ziua Internațională a Iei! 

Postare videoclip înregistrat pe 24 iunie 2019 în Piața Civică, flash-mob. 

25. 24 iunie Repostare pentru flash-mob în Piața Civică. 

26. 25 iunie Postare fotografii + text: 

Ziua Internațională a Iei 2021 

Ziua Universala a IeI 2021 Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltet 

al Municipiului Tulcea a organizat joi, 24 iunie, în Piața Civică, un flash-mob dedicat Zilei 

Universale a lei. 

Rând pe rând, sutele de dansatori au jucat, impulsionați de managerul Stefan Coman, Ariciul 

de la Studina, Alunelul de la Studina, Joiana deasă, Galaonul, Boiereasca, Clopoțelul, Brânza 

de la Reviga, Bordeiașul Hora de la Nufăru, Romanul, Ciobanașul, Șchioapa și Cadâneasca, 

sarbatorind astfel si Ziua Mondială a Dansului, care nu a putut fi celebrată cum se cuvine – 

din motive obiective - pe 29 aprilie. 
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Participanții au simțit din nou bucuria de a dansa, iar spectatorii prezenți în Piața Civică au 

simțit această mare bucurie, răsplătind-o la final cu aplauze. 

27. 26 iunie Postare felicitare + text 

Ziua Drapelului Național 

28.  26 iunie Postare fotografii + text: 

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Municipiului Tulcea, onorat să participe la 

ceremonia dedicată sărbătoririi Zilei Drapelului Național! 

29. 28 iunie Postare fotografii filmări la Favorit TV. 

30. 29 iunie Postare fotografii + text: 

BaladeleDeltei Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Municipiului Tulcea  ivitat 

din nou la Familia Favorit. 

31. 30 iunie Repostare foto + text Maria Tănase Marin (din 30 iunie 2020): 

Festivalul - Concurs ”Florile Dobrogei” desfășurat în  Tulcea - Satul Pescăresc Tradițional, a 

fost deschizător de drumuri către muzica noastră folclorică. După o lungă perioadă de 

”necântare” s-a auzit din nou sunetul cald și îmbietor al cântului tradițional. Ca președintă a 

Juriului dar și ca om de cultură am simțit în rândul concurenților și al publicului o bucurie de 

revenire la viață. Pentru că, da, acest cântec popular a fost și va fi ”viață”, va fi pansament 

sufletelor noastre. 

Scopul acestui festival este descoperirea de noi talente interpretative și de păstrare și punere 

în valoare a creațiilor muzicale folclorice, dar și  a frumuseții portului popular dobrogean. 

Pentru tot efortul realizării acestui Festival vreau să aduc felicitările mele și gândurile bune 

pentru toți cei care au vegheat la buna și reușita acestui eveniment: Stefan Coman - manager 

și extraordinara echipă a Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, orchestrei 

populare”Baladele Deltei”, și nu în ultimul rând alăturând și multumirile noastre ISU Tulcea. 

  

IULIE 2021 

1. 6 iulie Repostare videoclip „Festivalul Inimilor” Timișoara (6 iulie 2018). 

2. 8 iulie Repostare Republica Serbia, Mladenovac Ansamblul  Folcloric „Dorulețul” Parada Portului 

Popular 

3. 11 iulie Repostare 

https://www.facebook.com/hashtag/baladeledeltei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUqScj1xphz0z9E0xYpLDbh-cylgdLqj9KJHzMJE-zkewBn551v6schQcgwk1Lclfe0evYW2dxO4uGV84_yRV4SsWmlO5Nu0vsdkGqyU0Fdrd7hcQGyLzBeRTb92z7-VJM&__tn__=*NK-R
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O grupă a Ansamblului Folcloric de Copii „Dorulețul” a participat la Festivalul Internațional de 

Folclor din Vlaška (Republica Serbia), ediția a XXXIX-a. Parada Portului Popular s-a 

desfășurat în Mladenovac, iar spectacolele au avut loc în Vlaška. Au fost prezente ansambluri 

din Rusia, Peru, Mexic, Bosnia, Bulgaria, Italia, Kazahstan și România. 

Bravo, copii! 

4. 12 iulie Repostare 

     27 - 28 iulie 

 Festivalul „Întoarcerea la vatră”, Ediția a II-a, Beștepe. 

5. 12 iulie Postare articol apărut în publicația Primăriei Tulcea, info uTiL iunie 2021 

Dansuri românești, pentru românii de pretutindeni. 

6. 13 iulie Postare articol apărut în publicația Primăriei Tulcea, info uTiL iunie 2021 

Semne bune începe să aibă anul! – pentru „Baladele Deltei”. 

7. 13 iulie Repostare Cecilia Stan Tomescu 

Mulțumim CIOFF România, Ansamblului Baladele Deltei și domnului Ștefan Coman pentru 

organizarea celei de-a treia ediții a Dansurilor Româneși Online, alături de Institutul Limbii 

Române! 

8. 14 iulie Postare articol apărut în publicația Primăriei Tulcea, info uTiL iunie 2021 

Sute de tulceni au dansat în Piața Civică de Ziua Universală a Iei 

9. 25 iulie Repostare (25 iulie 2020) 

Preț de câteva zile, în intervalul 14-16 iulie a.c., pe superbele noastre meleaguri s-a aflat o 

echipă de profesioniști a TVR. Condusă de prof. dr. Maria Tănase Marin, interpret, producător 

și realizator de emisiuni TV, cercetător în muzica de folclor, echipa TVR 3 a realizat un film 

folcloric despre prodigioasa istorie a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și 

cariera profesională, la fel de bogată, a maestrului coregraf Ștefan Coman. Intenția gazdelor a 

fost, pe lângă ilustrarea activității de peste două decenii prin materiale fotografice, audio și 

video din arhiva ansamblului tulcean, să pună în valoare frumusețile naturii și obiectivele 

turistice ale zonei. Ca atare, după cadrele luate în sala de repetiții a „Baladelor Deltei”, 

primele filmări în aer liber – cu orchestra - au avut loc în incinta Satului Pescăresc Tradițional, 

loc în care turistul se familiarizează cu particularitățile satelor din Delta Dunării; întins pe 

aproximativ trei hectare, satul este format din case tradiționale, un bufet sătesc, mori de vânt, 

cherhana, un centru de informare, construcții care formează un parc tematic sistematizat cu 
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trei alei principale care încearcă să reconstituie brațele Dunării, pe fiecare fiind amplasate 

construcții reprezentative localităților din Deltă. A doua zi a fost rezervată unui periplu chiar în 

inima Deltei, dansatorii și soliștii vocali evoluând într-un decor mirific și reliefând cum nu se 

poate mai bine specificul folclorului dobrogean. În fine, au continuat filmările cu tot ansamblul 

pe malul Lacului Câșlița, la „Lake House”, acolo unde s-a depănat povestea îndrăgitului 

ansamblu nord-dobrogean. Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și managerul 

Ștefan Coman mulțumesc pentru invitație profesionistei echipe a TVR, un asemenea demers 

sprijinindu-ne de minune să punem în valoare cultura tradițională, portul, obiceiurile, 

cântecele și jocurile specifice, precum și pitorescul teritoriu dintre Dunăre și Mare! 

10. 29 iulie Postare text + foto 

Ziua Imnului Național al României 

AUGUST 2021 

1. 2 august Repostare videoclip 

Dansuri turcești cu Ansamblul „Baladele Deltei” la Festivalul „Cântecele munților” Sibiu 2020 

2. 2 august Repostare text + foto 

"Dorulețul" la ediția a XI-a a Târgului GAUDEAMUS Radio România – Litoral. Dansatorii 

„Dorulețului” au pregătit jocuri dobrogene, cum ar fi Romanul Dobromireasa, Beștepeanca, 

Pandelașul, Clopoțelul, Sârba de la Oltina, Ciobănașul, Brâul pe bătaie, Săltata de mână, 

Popârlanul, Bătuta de la Enisala ori Geambășeasca, dar și suite din Muntenia și Moldova, iar 

soliștii vocali au structurat  un repertoriu menit să promoveze valorile folclorice dobrogene în 

spațiul cultural al județelor Constanța și Tulcea. Caravana GAUDEAMUS Radio România, 

inițiată în anul 2000 ca parte a Programului LECTURA, este formată dintr-o serie de 

evenimente expoziționale dedicate cărții și educației, organizate în centre culturale și 

universitare de tradiție în care există posturi regionale ale Societății Române de 

Radiodifuziune. Partenerii acestei ediții sunt: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

Tulcea, Asociația Culturală Belle Arti, Asociația „Stratonis” Tuzla, Centrul Cultural „Ion 

Creangă” Tuzla, Fanfara Militară a Forțelor Navale, Fanfara „Muzica Apelor” a Companiei 

RAJA Constanța; partener media: Agenția de Presă RADOR. 

Bravo, copii! 

3. 2 august Repostare videoclip realizat pe 2 august 2020 Centrul Creației Junii Sibiului 

Dobrogea multietnică în pași de dans… 



 

 

 

  

  93 
 

 

4. 2 august Repostare videoclip realizat de Centrul Creației Junii Sibiului 

Învățăm dansuri armânești alături de Ansambll „Baladele Deltei” 

5. 2 august Repostare videoclip realizat de Centrul Creației Junii Sibiului 

Atelier de dansuri dobrogene, cu maestrul Ștefan Coman și membri ai Ansamblului Baladele 

Deltei! #CânteceleMunților2020 

6. 2 august Repostare videoclip realizat de Centrul Creației Junii Sibiului 

7. 2 august Repostare text + foto 

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" și managerul Stefan Coman, înainte de a 

urca pe scena celei de-a 45-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor "Cântecele munților" 

Sibiu. Prezența lângă tulceni a Silviei Macrea, managerul Centrului Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu și directorul 

festivalului, un imbold suplimentar pentru un spectacol folcloric deosebit, în nota generală a 

acestui eveniment! 

8. 2 august Repostare text + foto diplomă 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE primită de Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" 

Sibiu, a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor "Cântecele munților", 2020 

9. 4 august Postare articol apărut în publicația Primăriei Tulcea, info uTiL iulie 2021 

Obiceiuri, credințe și năravuri în Dobrogea anilor 1870 

10. 5 august Postare articol apărut în publicația Primăriei Tulcea, info uTiL 2021 

Obiceiurile secetei: Paparuda și Caloianul – așa cum se cântau și se jucau, cândva, în 

Dobrogea 

11. 7 august Repostare text + foto 

Festivalul-Concurs Național de Interpretare a Muzicii Populare „Natalia Șerbănescu”, ediția a 

X-a 6 august 2020 

12. 8 august Repostare text + foto 

A început Festivalul-Concurs Internațional de Folclor "Peștișorul de Aur" 2019! 

Tulcea, 8 august 

13. 8 august Repostare foto + videoclip 

"Peștișorul de Aur" 2019, Hora horelor 

14. 8 august Repostare foto + videoclip 
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Deschiderea oficială a Festivalului-Concurs Internațional de Folclor "Peștișorul de Aur" Ediția 

a XXVII-a 

15. 8 august Repostare foto 

,Peștișorul de Aur" 2019, Parada portului popular 

16. 9 august Repostare videoclip Peștișorul de Aur 2018 

17. 9 august Repostare videoclip Antena 3 Constanța 

Explozie de culoare şi un veritabil mozaic interetnic şi cultural! Tulcea este, în acest weekend, 

gazda Festivalului Internaţional „Peştişorul de Aur”, un regal al muzicii şi dansurilor 

tradiţionale... de pe întreg mapamondul! 

18. 10 august Repostare foto 

„Peștișorul de Aur” 2019 

19. 10 august Repostare foto 

„Peștișorul de Aur”, ediția a XXVII-a Spectacol în „Orășelul copiilor” 

20. 10 august Repostare foto 

„Peștișorul de Aur”, ediția a XXVII-a Spectacole în „Orășelul copiilor”, Piața Neptun și E3 

21. 10 august Repostare foto 

„Peștișorul de Aur” 2019 Seara a II-a (I) 

22. 10 august Repostare text + foto 

A X-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare a Muzicii Populare „Natalia 

Șerbănescu” 7 august 2020 Festivitatea de premiere 

Spectacolul de gală Recitaluri 

23. 11 august Repostare foto + videoclip 

„Peştişorul de Aur”, ediția a XXVII-a Sibiul câștigă Marele Premiu! 

Comisia de jurizare, formată din Theodor Vasilescu, Marin Barbu, Nicolae Gălăţean, Adrian 

Ardeleanu, Ion Ghiorghe, Lucica Popișcă, Carmen Olaru, Ştefan Coman, în urma 

dezbaterilor, a stabilit următorul clasament: 

MARELE PREMIU se acordă - Școlii de dans „Ioan Macrea” – Sibiu , jud. Sibiu, România 

24. 11 august Repostare foto + text 

Spectacolul din 9 august 2019 Peștișorul de Aur 

25. 11 august Repostare foto + text 

Spectacolul din 10 august 2019 Peștișorul de Aur 
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26. 13 august Repostare foto 

„Peștișorul de Aur” Ediția a XXVII-a Spectacolul de gală (I) 

27. 14 august Postare foto + videoclip Zilele Municipiului Tulcea 2021 

28. 14 august Postare foto Zilele Municipiului Tulcea 2021 

Spectacol Folcloric Multietnic oferit de Ansamblul „Baladele Deltei” 

29. 15 august Postare foto Zilele Municipiului Tulcea 

Zona Patinoar Grupa de începători a Ansamblului "Dorulețul" 

30. 15 august Postare foto + text 

Zilele Municipiului Tulcea Zona Patinoar 

Dansatori ai trupelor Casei de Cultură a Sindicatelor și Ansamblul "Cununița" Topolog 

31. 15 august Postare foto + text 

Zilele Municipiului Tulcea 15 august 2021 Zona Patinoar 

Trupa "Shine" a Casei de Cultură a Sindicatelor și Ansamblul "Golovița" din Ceamurlia de Jos 

, Postare foto 

Ansamblul „Baladele Deltei” la Zilele Orașului Sulina 2021 

33. 16 august Postare foto + text 

Zilele Municipiului Tulcea 15 august 2021 Zona Patinoar Ansamblul Dorulețul 

Suită de jocuri populare dobrogene "Romanul" 

34. 23 august Postare foto 

Valea Teilor, ,,Festivalul de  obiceiuri și tradiții dobrogene'' 

  Ansamblul „Baladele Deltei” 

35. 23 august  Postare foto 

Festivalul “SUN CHESTNUT” Kiev – Ucraina Ansamblul Dorulețul 

36. 27 august Postare foto+text 

Ansamblul Folcloric pentru Copii „Dorulețul ”, din Tulcea, a participat la a X-a ediție a 

Festivalului Internațional al Copiilor și Adolescenților - „Sonia Chnuykashtanchyk”, dedicate 

Zilei Naționale a Ucrainei, desfășurat în Kiev, Ucraina, în perioada 19 august - 25 august 

2021. Aceasta este cea de a doua participare a ansamblului tulcean la un festival în Ucraina 

(în anul 1995 el a mai participat la un festival folcloric desfășurat la Dnepropetrovsk)  și prima 

la acest festival. Festivalul s-a desfășurat sub egida Organizației Caritabile „Ansamblul de 

dans «Vitaminchiki»”, cu susținerea Ministerului Culturii din Ucraina. Pe lângă formația 
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tulceană, la festival au mai participat și formații artistice folclorice din următoarele țări: 

Albania, Macedonia, Republica Moldova, Azerbaidjan, Polonia, Coreea de Sud, Uzbekistan, 

Rusia și Ucraina. Presa – scrisă, audio și video – a transmis ample materiale despre această 

manifestare. În ziua de 20 august reprezentanții formațiilor artistice au participat la recepția 

oficială desfășurată la Primăria Orașului Kiev, la invitația Primarului capitalei ukrainene. În 

aceeași zi toți artiștii ansamblurilor participante au fost invitați să ia parte la un master classe 

al președintelui Uniunii Coregrafice Naționale din Ukraina, în Colectivul coregrafic de stat nr. 1 

al Companiei Naționale de Dans Ucrainean „Pavlo Virsky”. De asemenea, în aceiași zi, 

„Dorulețul” împreună cu toții noii săi prieteni, au participat, în Administrația Raionului 

Sviatoshynskyi, la întâlnirea oficială cu doamna Svitlana Fomenko,  prim-adjunct al Ministrului 

Culturii din Ukraina. Această zi plină de evenimente s-a încheiat cu un flash-mob la care au 

participat toate formațiile prezente. 

„Dorulețul” a evoluat pe scenele kievene în zilele de 21 august (pe scena de dans prefesionist 

din Parcul Sovki), 22 august (la Muzeul Național de Arhitectură Populară) și 23 august (la 

Centrul de Cultură și Arte al Universității Naționale de Aviație din Ukraina). În seara zilei de 23 

august ansamblul copiilor tulceni a participat la festivitatea de gală a închiderii festivalului, în 

cadrul căreia s-a desfășurat și spectacolul de gală al formațiilor participante. Numărul total de 

participanți tulceni la festivalul de la Kiev a fost de 28 de persoane. 

 

37. 31 august Postare foto+text 

Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române și a dialectelor sale: 

daco - român, megleno - român, istro - român și macedo - român  (sau aromân). 

La mulți ani! 

38. 31 august Postare foto+text 

Ziua limbi Române 

Sărbatorita la Vidin Bulgaria. 

Organizata de AVE UNIUNEA ETNICILOR ROMĂNI DIN BULGARIA- singura organizație 

care poartă demnitatea si dorul de neamul nostru ROMÂNESC aici în Bulgaria. 

Multumim Ambasadei Romăne de la Sofia, şi în mod special doamnei Ambasador Brândușa 

Ioana PREDESCU  pentru ca nea onorat cu prezența, precum şi grupul din Regin care a 

parcurs sute de kilometri ca sa fim înpreuna la acest eveniment important 
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39. 31 august Postare foto+text 

Ziua limbi Române 

Ion si Doina Aldea Teodorovici - Limba romana 

https://www.youtube.com/watch?v=cx6nJq_GhlE 

  
SEPTEMBRIE 2021 

1. 12 septembrie Postare video+text 

http://tvr3.tvr.ro/cantec-i-poveste-cu-coregraful-tefan-coman 

”Cântec și poveste” cu coregraful Ștefan Coman 

2. 18 septembrie Postare foto+text 

BALADELE DELTEI” A PARTICIPAT LA FESTIVALUL DE FOLCLOR „DOINA 

COVURLUIULUI” DE LA GALAȚI 

Ansamblul Artistic „Doina Covurluiului” al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” din Galați, 

ansamblu care în acest an a împlinit 20 de ani de la înființare, a organizat în perioada 16-17 

septembrie 2021 Festivalul de Folclor „Doina Covurluiului”. Alături de ansamblul folcloric 

gazdă au fost invitate și au participat ansambluri prestigioase din țară și Republica Moldova: 

Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, Ansamblul Folcloric „Porolissum” din Zalău, 

Ansamblul Folcloric „Busuiocul” din Bacău, Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei” din Focșani, 

Ansamblul Artistic „Constantin Arvinte” din Iași, Ansamblul de Cântece și Dansuri 

„Moștenitorii” din Republica Moldova, precum și Ansamblul Artistic Prefesionist „Baladele 

Deltei” al Municipiului Tulcea. 

Ansamblul tulcean a prezentat un program artistic complex și proporționat la durata celor 45 

de minute prevăzute în program, compus din: Călușul dobrogean-Călușul dunărean; Dans de 

fete – „Maramele”; Suite de jocuri populare din zona Dobrogei – „Geambășeasca”, „Baicoliu”; 

Suită de jocuri populare bulgărești. 

Soliștii vocali au interpretat: Georgeta Nichifor: Zi din fluier și cimpoi, În Dobrogea noastră, 

frate; Laura Mariana Mocăniță: Anica pânză ghilea, Dobroge, pământ iubit; Laura Ileana 

Feraru: Nuntă dobrogeană, Du-mă, dorule, mai tare” și Costel Atanasof: De când te-am văzut, 

Armâna mea. 

Orchestra ansamblului a asigurat piesele instrumentale adecvate jocurilor interpretate, a 

acompaniat soliștii vocali, dar a interpretat și piesele instrumentale Rapsodia dobrogeană, a 

https://www.youtube.com/watch?v=cx6nJq_GhlE&fbclid=IwAR3pVpMzD5UzFIEJk_aOUohyGx-ELyMEGy_qklvk8ThfFeuXz4Er6II3k10
file:///p:/tvr3.tvr.ro/cantec-i-poveste-cu-coregraful-tefan-com
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regretatului Constantin Arvine (fragment, în primă audiție pentru publicul gălățean!) și „Ca la 

Niculițel”. 

Conducerea muzicală a fost asigurată de profesor Aurelian Croitoru, iar coregrafia de 

profesor Ștefan Coman. 

 

3. 21septembrie Postare foto+text 

„BALADELE DELTEI” INVITAT LA IAȘI la FESTIVALUL NAȚIONAL DE FOLCLOR 

„CONSTANTIN ARVINTE”, ediția a II-a 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea va participa în zilele ce 

urmează la Festivalul Național de Folclor „Constantin Arvinte”, ediția a II-a, organizat de 

Ansamblul Folcloric Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași. Programat a 

se desfășura în perioada 21-22 septembrie 2021, festivalul reia ambițios tradiția după un an 

(2020) de întrerupere, determinată de pandemia de coronavirus. În viziunea organizatorilor, 

,,festivalul se dorește a fi un context de dialog cultural și artistic în care ansamblurile artistice 

profesioniste din România și publicul spectator ieșean să se regăsească în valori comune 

exprimate de artiști profesioniști prin intermediul spectacolului de folclor muzical și coregrafic 

românesc”. 

Spectacolele, urmând a se desfășura în aer liber, și anume în Grădina Palas din Iași, vor 

aduce pe scenă ansambluri folclorice profesioniste recunoscute pentru valoarea lor artistică, 

și anume: „Baladele Deltei” din Tulcea, „Doina Covurluiului” din Galați, „Dor Românesc” din 

Bistrița, „Izvoare Dobrogene” din Constanța, „Transilvania” din Baia Mare, „Constantin 

Arvinte” din Iași și orchestrele „Rapsodia Vasluiului” și „Rapsozii Botoșanilor”.Manifestarea va 

fi onorată de prezența unor nume mari ale folclorului românesc: soliștii Laura Lavric, 

Gheorghe Turda, Doinița și Ionuț Dolănescu, Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, 

violonistul Marinică Botea. 

Un moment special va fi interpretat de soprana Rodica Anghelescu. 

La festivalul ieșean, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” va prezenta următorul 

program: 

- Călușul Dobrogean – Călușul Dunărean 

- Dans de fete - „Maramele” 

- Grup vocal - „Hai flăcăi la joc”(sârbă) 
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-Suită de jocuri populare din Dobrogea (Baicoliu) 

- Suită de jocuri populare bulgărești 

- Piese instrumentale 

- „Rapsodia dobrogeană” (fragment) de Constantin Arvinte, 

- „Ca la Niculițel” 

- Piese vocale: 

- Solist vocal -Georgeta Nichifor - „Zi din fluier și cimpoi”, „În Dobrogea noastră frate” 

- Solist vocal - Laura Mocăniță - „ Anică, pânză ghilea”, „Dobroge, pământ iubit” 

- Solist vocal - Costel Atanasof - „De când te-am văzut”, „Armâna mea” 

- Solist vocal - Laura Feraru - „Nuntă dobrogeană”, „Du-mă dorule mai tare” 

Conducerea muzicală: profesor Aurelian Croitoru 

Coregrafia: profesor Coman Ștefan 

Totodată, cu acest prilej se va desfășura marți, 21 septembrie, simpozionul intitulat 

„Constantin Arvinte – o viață închinată muzicii” dedicat personalității Maestrului Constantin 

Arvinte, compozitor, dirijor și folclorist român de prestigiu, al cărui nume este purtat atât de 

ansamblul ieșean gazdă, cât și de festivalul al cărui organizator acesta este. La simpozion și-

au anunțat participarea domnul Costel Alexe, președintele Consiliului județean Iași, doamna 

Elize Stan, realizator și producător TVR, domnul Vasile Vasile, muzicolog și cadru didactic la 

Academia de Muzică București, domnul Bujor Prelipcean, director general la Filarmonica de 

Stat „Moldova” din Iași, domnul Andrei Fermeșanu, coordonator artistic la Opera Națională 

Română din Iași, domnul Marin Voican, compozitor și scriitor, director artistic al Centrului de 

Etică și Strategii, doamna Daniela Vlad, realizator la Radio Iași, domnul Cristian Obrejan, 

dirijor, domnul Nichita Dragomira, profesor, maestru coregraf, domnul Petre Șușu, profesor, 

manager al Ansamblul Folcloric Profesionist „Constantin Arvinte” al Consiliului Județean Iași. 

Din partea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost invitat și va participa 

managerul instituției, profesor Ștefan Coman, care va evoca personalitatea Maestrului 

Constantin Arvinte și va prezenta lucrarea: Arvinte, Constantin, 2019, Folclor muzical din 

Dobrogea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Tulcea, ISMN 979-0-69490-117-

2. Lucrarea, editată și publicată de ansamblul tulcean „Baladele Deltei” reprezintă ultima din 

cele publicate Maestrului în timpul vieții, adăugându-se unei opere unice, de un imens 

prestigiu: Folclor muzical din Moldova (Iași, 2008), Folclor muzical din Transilvania (Cluj-
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Napoca, 2009), Folclor muzical din Oltenia (Craiova, 2012), Folclor muzical din Muntenia 

(Ploiești, 2016) etc. 

Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea 

4. 22 septembrie Postare foto+text 

Mâine, 23 septembrie, începând cu ora 18.00, veți putea urmări la TVR Iași evoluția 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea la cea de-a doua 

ediție a Festivalului Național de Folclor „Constantin Arvinte”! 

 

5. 23 septembrie Postare foto+text 

Puteți urmări acum, în direct la TVR Iași, evoluția Ansamblului Artistic Profesionist ,,Baladele 

Deltei" al Municipiului Tulcea, la cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Folclor 

,,Constantin Arvinte" 

6. 26 septembrie Postare foto+text 

Ziua Satului Românesc 

Începând de anul trecut, în ultima duminică a lunii septembrie sărbătorim Ziua Satului 

Românesc. Din punctul nostru de vedere, instituirea acestei zile constituie un pas important 

pe drumul salvării satului românesc. 

Ca instituție de cultură, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” consideră că toate 

creațiile artistice din domeniul artei populare constituie marca noastră identitară și că 

activitățile de conservare și promovare a valorilor tradiționale contribuie în mod decisiv la 

calitatea viitorului nostru românesc. 

Așa cum frumos s-a spus, în satul românesc trecutul se întâlnește cu prezentul pentru a 

pregăti viitorul. Sigur, nu mai putem vorbi astăzi despre satul lui Coșbuc, Slavici sau 

Rebreanu. Satul românesc se schimbă, iar îndatorirea noastră este să veghem ca săteanul 

să viețuiască în respectul tradiției, ca purtător în zilele noastre, pline de beneficiile 

progresului, al valorilor consacrate. 

Dimitrie Gusti, cel care, alături de H. H. Stahl și Victor Ion Popa înființa în 1936 Muzeul 

Satului Românesc, afirma: „Numai prin noi înșine, oricât de puternică ne-ar fi individualitatea, 

n-am putea ajunge la o formulă sufletească întreagă. În fiecare din noi sunt reprezentați nu 

numai factorii actualității, ci toți aceia care, în decursul timpurilor, au încrucișat destinul 

omenesc. Întreaga noastră alcătuire sufletească poartă pecetea societății și culturii în cadrul 
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cărora ne-am format. Acumulările trecutului, febrilitatea clipei de față și așteptările viitorului, 

toate acestea alcătuiesc în sufletul nostru o mare solidaritate de valori”. 

Susținând că valoarea cardinală transmisă de satul românesc este sentimentul comunității, 

Tudor Sălăgean, directorul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, atrăgea de curând atenția 

asupra procesului „foarte interesant în ultimele câteva decenii, de multiplicare a colecțiilor 

muzeale sătești, în care foarte multe dintre comune, dintre sate amenajează mici muzee 

locale în care este adunat patrimoniul întregii comunități”, fiecare asemenea comunitate 

perpetuând un sens al prezenței sale istorice în lume și întărind, astfel, necesitatea păstrării 

unei moșteniri. 

În zilele noastre, când cuceririle modernității diluează sentimentul comunitar, insuflarea 

atașamentului față de valorile tradiționale este un deziderat. Iar instituirea unei Zile a Satului 

Românesc, ca eveniment la scară națională, este un bun prilej de a readuce în atenția publică 

problematica mediului rural. 

Având scop principal promovarea culturii tradiționale, Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” a realizat și prezentat de-a lungul anilor producții artistice folclorice care au 

avut satul în loc central. Vom aminti aici spectacolul intitulat „din lada de zestre”, în coregrafia 

lui Theodor Vasilescu, Marin Barbu și Ștefan Coman, desfășurat sub motto-ul „Tradiția este, 

pentru majoritatea dintre noi, firul care ne leagă de pământul natal, de acel colț de lume, în 

care părinții, bunicii și străbunicii ne-au modelat personalitatea, făcându-ne oameni de 

oameni” sau spectacolul „Din lada de zestre a Dobrogei”, la care au luat parte ansamblurile 

folclorice „Baladele Deltei”, „Dorulețul”, „Doina Casimcei”, „Plai de dor” (Niculițel) și „Ghiocel 

de la Luncavița”. 

Trebuie menționat aici și spectacolul de literatură, muzică și dans tradițional „Lumea satului 

românesc”, organizat în 2014 la Teatrul „Jean Bart”, când soliștii vocali Elena Plătică, 

Georgeta Nichifor și Costel Atanasof, ca și invitații Elena Corina Badea și Grupul vocal 

„Pandelașul”, acompaniați de orchestra ansamblului, au cântat muzică populară dobrogeană 

în spiritul Nataliei Șerbănescu și al lui Grigore Kiazim, soliștii instrumentiști Nicolae Ifrim 

(mandolină) și Alexandru Ifrim (caval, fluier) au interpretat melodii din folclorul național, actorii 

Elena Anastase, Liviu Dăuceanu, Ion Chiriac, Victor Petcu Marinescu, Andrei Mișurnov, 

Cornel Pampu, Andreea Stan și Aurel Ifrim au recitat fragmente din scrierile umoristice ale lui 

Marin Sorescu, iar formația de dansuri a Ansamblului „Baladele Deltei” a dansat jocuri 
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populare din diferite zone ale țării; regia și coregrafia – Ștefan Coman; conducerea muzicală – 

Aurelian Croitoru; consultant artistic – Aurel Ifrim. 

 

OCTOMBRIE 2021 

1.1 octombrie Postare foto+text 

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice 

La mulți ani, seniori înțelepți! 

Este 1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, zi pe care Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea a serbat-o an de an printr-un spectacol de 

înaltă ținută artistică. 

Și pentru anul acesta a fost pregătit un spectacol dedicat seniorilor tulceni, însă creșterea 

numărului de cazuri COVID-19 și dat fiind faptul că persoanele vârstnice sunt o categorie 

vulnerabilă în fața acestui virus am ales să-i știm în siguranță, sănătoși, acasă și vă promitem, 

stimați seniori că imediat ce situația pandemică o să ne permită ne vom revanșa printr-un 

inedit spectacol dedicat vouă, munți de înțelepciune și bunătate. 

„Această zi ne oferă prilejul de a ne exprima cele mai sincere sentimente de respect, prețuire 

şi recunoştinţă faţă de seniorii noștri. 

Îi onorăm, astăzi, pe părinţii şi bunicii noştri, cei care ne-au dat viaţă, ne-au bucurat copilăria 

și ne-au îndrumat pașii spre ceea ce suntem astăzi. 

Îi cinstim pe toţi cei ajunşi la vârsta înţelepciunii, fiindu-le recunoscători pentru contribuția pe 

care au adus-o de-a lungul anilor la dezvoltarea noastră personală, a familiei și a societății în 

care trăim. 

De ziua seniorilor, vă urez, alături de colectivul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”,o viaţă cu multă sănătate, linişte şi bucurii alături cei dragi”, transmite Ștefan Coman, 

managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Sărbătorirea vârstnicilor a fost instituită la 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a 

Națiunilor Unite. 

1.1 octombrie Postare foto+text 

10 octombrie, ora 16:00, Piața Civică – în spectacol Ansamblul Etnofolcloric  Plăieșii din Chișinău 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea organizează 

spectacolul - Seară folclorică moldovenească - având ca invitat Ansamblul Etnofolcloric 

https://www.facebook.com/ansamblulplaiesii?__cft__%5b0%5d=AZV5R90ug0bOwt7iuzXbbfdVXGTy_JOhSXzUhRm-1WXkrXgMnha2T8Dm5GYpNEmrOImCfAXa2emGapQrsRKwEohdyTbhhPtZi4pCZIMA0lOtmk1dfv7tvIHixBLwCG9VktkqcdK5ruwXMBDiSUoU3g4v&__tn__=-%5dK-R
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PLĂIEȘII din Chișinău, dar nu va lipsi nici reprezentația îndrăgiților artiști ai Ansamblului 

„Baladele Deltei”. 

Vă așteptăm cu drag! 

În cadrul evenimentului se vor respecta cu strictețe măsurile de prevenire a infectării cu 

virusul SARS COV 2. 

2.4octombrir Repostare 

10 octombrie, ora 16:00, Piața Civică – în spectacol Ansamblul Etnofolcloric Plăieșii din 

Chișinău 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea organizează                 

spectacolul - Seară folclorică moldovenească - având ca invitat Ansamblul Etnofolcloric 

PLĂIEȘII din Chișinău, dar nu va lipsi nici reprezentația îndrăgiților artiști ai Ansamblului 

„Baladele Deltei”. 

Vă așteptăm cu drag!… 

3.5 octombrie  Postare foto+text 

Ziua_Mondială_a_Educației_5_octombrie 

Pe 5 octombrie serbăm Ziua Educației și a celor care activează în acest domeniu. 

Sărbătorim împreună, așadar, inestimabila valoare pe care o au profesorii pentru copii, 

adolescenți și adulți în vremuri în care lumea este instabilă. 

5 octombrie este ziua celor care ne-au ajutat să pășim pe drumul formării noastre – educatori, 

învățători, profesori. Tuturor acestora le mulțumim și le suntem recunoscători pentru truda și 

devotamentul cu care ne-au ajutat să fim oameni. 

Felicit, la rândul meu, toate cadrele didactice pentru eforturile depuse, mai ales în contextul 

epidemiologic mondial, la educarea copiilor și tinerilor! 

Doresc tuturor sănătate, încredere și putere pentru a depăși cu bine aceste vremuri! 

La mulți ani, modelatori de caractere! 

Prof. Ștefan Coman 

4.6 octombrie Postare foto+text 

Anunț 

Având în vedere rata în creștere a incidenței cazurilor confirmate cu COVID - 19 la nivelul 

Municipiului Tulcea și pentru siguranța tuturor participanților în cadrul evenimentului ce ar fi 

https://www.facebook.com/ansamblulplaiesii?__cft__%5b0%5d=AZV2OaznTEwKRKHGhNDvrTHZqBepK4y0jH30VommqE_1Xem8bd0SPd007DOoIxWfFkP5nFilbvIkz76fvASzlXIYSYjJSThRDFeGK9jJ_MCE02bdKtsONvnR7SMl5lNsE9kxJyvCwtS9VCazPGYeYTSV&__tn__=-%5dK-R
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trebuit să aibă loc duminica, 10 octombrie, în Piața Civică, s-a luat decizia responsabilă de 

amânare a acestuia, până la o dată ce va fi comunicată ulterior. 

Vă mulțumim pentru înțelegere. 

Să ne revedem cu bine! 

5.7 octombrie Postare foto+text 

Ieri, 6 octombrie, a avut loc, în sistem online, şedinţa extraordinară a comitetului director 

CIOFF România (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Art) 

Au fost discutate chestiuni legate de comunicarea și vizibilitatea CIOFF® - www.cioff.ro, 

promovare C.IO.F.F. în România, Întâlnirea Națională a CIOFF ROMÂNIA, stabilirea 

delegației extinse care va participa la cel de-al 50-lea Congres Mondial al CIOFF, ce se va 

desfășura în perioada 5 – 13 Noiembrie la Budapesta și Calendarul CIOFF 2021 – 2022. 

Totodată, s-a hotărât ca Ștefan Coman, secretar general al C.IO.F.F. în România, să conducă 

un departament redacțional care să pună în valoare poveștile de succes ale ansamblurilor, 

coregrafilor și a altor parteneri din CIOFF si UNESCO referitoare la contribuția lor la 

patrimoniul culturual imaterial al României. Proiect intitulat: „Povești de succes!” 

„Este foarte important să punem bazele unui astfel de proiect, știm cu toții că puterea 

exemplului primează încă și poate așa, tinerii se vor implica și vor contribui într-o mare 

măsură la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial al României ”, a precizat 

Ștefan Coman 

CIOFF® ROMÂNIA reprezintă secțiunea Națională Română a Organizației Mondiale a 

CIOFF® - Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice și de Artă 

Populară –, prezentă astăzi în mai mult de 90 țări din lume și colaborând activ cu 

U.N.E.S.C.O., în conformitate cu acordurile de cooperare încheiate între cele două 

organisme; asociația CIOFF® ROMÂNIA are birou permanent în Paris, la sediul U.N.E.S.C.O. 

În țara noastră, 11 festivaluri se desfășoară sub egida C.I.O.F.F., dar singurele două 

festivaluri recunoscute și agreate de C.I.O.F.F., aflat sub patronajul U.N.E.S.C.O., sunt 

Festivalul Internațional de Folclor „Festivalul Inimilor” (Timișoara) și Festivalul Internațional de 

Folclor „Peștișorul de Aur” (Tulcea). 

6. 12  octombrie Repostare + foto 

https://www.facebook.com/CioffRomania/?__cft__%5b0%5d=AZWxot6jZZ3-8Mg2ecgeYtZyzc1pZjDp0GQzqSyQ1XYsD8NuqnDeTS1QJ6UEZgFZgdgputH9blk5ODc33wQGOhZLHbYsssY71C2mrznlvByBTnILi2hf4VZd411G4ZslVYAl_NC1AD8ekRpjx-aCH263&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cioff.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR1nRtujp2jFeTrHHnIxRKZav_CiC68gmz8Rzw2ffRcMp4zZy9GRfAP-cw8&h=AT0sfhHMYA9ZvyNJHJgVZEnm3AwDbU4-jhTZBvsLGwOX0rkP_5H6tjqDi_7duoEn9NCBnXyq0rJfK_M-z31sMDv8ZfSxoQ3BEa_OYcqurZFqOXR0yYx1_Mgp9GKw_Qtj3DBZ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3wO-EDJLj8BSXJ5fCqjHpfATX3PqyFfQu4pwFgU_k65apgTFLNSw3vKz71ZrZCkl2cERRx8UZoBVPuTEnfQ-D0Ik_CfeV5rtasTJZ9EWUrlSQxYd-wJ2OIahlooBR-CzXn-sgTAlmwoXqduBF57zVtHRs0C-y5uH06Nj8jrBm3rA
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Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, invitat în cadrul unei ediții speciale a 

Emisiunii „Familia Favorit”, moderată la Televiziunea Favorit de îndrăgitul artist Paul Surugiu - 

Fuego. 

Producătorul emisiunii: Valentina Herța. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” dansează alături de Alexandru Pugna, Maria 

Butilă, Niculina Stoican, Izabela Tomiță și Gabriel Popescu. 

7 .21 octombrie  Postare foto+text 

Ieri, Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea a susținut   ultimul  

spectacol din acest an la bordul navelor de croazieră care acosteză în portul tulcean. 

De peste 20 ani, cunoscutul ansamblu oferă turiștilor din întreaga lume care poposesc pentru 

câteva zile la porțile Deltei seri de joc, cânt și cultură tradițională. 

Suntem bucuroși că și în acest an am reușit să oferim turiștilor care ne-au trecut pragul 

momente de neuitat. 

Chiar dacă și anul trecut și anul acesta s-a simțit pandemia, fiind mai puține spectacole, totuși 

ne bucură faptul că turiștii s-au arătat impresionați de prestația artiștilor care pentru câteva 

momente i-au făcut să uite de pandemie și de toate problemele existente la nivel global. 

Am susținut mereu genul acesta de spectacole deoarece considerăm că printr-o ofertă vastă 

și diversificată putem atrage mulți turiști în orașul nostru ceea ce înseamnă un câștig pentru 

domeniul HoReCa dar și pentru artizanii locali. 

În acest sezon estival, Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”al Primăriei Tulcea a 

susținut peste 30 de spectacole pentru turiștii care au ajuns în Delta Dunării. 

8. 26 octombrie Lansare CONCURS 14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI- Postare    foto+text 

Dragi prieteni, așteptăm cea mai frumoasă urare adresată Dobrogei! 

Dat fiind faptul că ne apropiem cu pași repezi de un eveniment foarte important pentru 

Dobrogea și întreaga țară, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”al Primăriei Tulcea 

lansează a doua ediție a concursului online -„14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI” 

Concursul este structurat pe două categorii de vârstă : 

- 7 - 18 ani 

- peste 18 ani 

Participanții sunt așteptați să trimită pe adresa de e-mail a ansamblului : 

contact@baladeledelteitulcea.ro 
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o scurtă înregistrare video, de maximum 30 de secunde în care aduc cea mai frumoasă urare 

Dobrogei la ceas aniversar. 

În e-mail, pe lângă înregistrarea video, se va specifica numele complet, vârsta și un număr de 

telefon al concurentului. 

Înscrierile se fac până la data de 10.11.2021. 

Vor fi acordate diplome și premii atractive! 

Câștigătorii vor fi anunțați în data de 12 noiembrie pe pagina de facebook a ansamblului, iar 

premierea se va face la o dată anunțată ulterior. 

9. 30 octombrie Postare    foto+text 

31 octombrie, de la ora 20.00, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 

Tulcea la Familia Favorit. (redifuzare) 

Mâine, 31 octombrie, de la ora 20.00, vă invităm să urmăriți Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea în cadrul redifuzării emisiunii „Familia Favorit” din 

data de 5 septembrie ( ediție dedicată Mariilor) pe canalul Favorit TV. 

Moderator: Paul Surugiu - FUEGO. 

Producătorul emisiunii: Valentina Herța. 

Invitați: 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

Maria Dragomiroiu 

Petrică Mâțu Stoian 

Gabriel Dumitru 

Andreea Haisan 

Vlăduța Lupău 

Cornel Borza 

Daniela Condurache 

Georgiana Onuți 

Maria Iliuț 

Nicu Mâță 

Grigore Gherman 

Ilie Caraș 

Vizionare plăcută! 
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NOIEMBRIE 2021 

1. 8 noiembrie  Postare foto+text – Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil 

De praznicul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei” al Primăriei Tulcea urează colegilor Gabriela Licencu (Gherman), Mihaela Sava, 

Gabriel - Valentin Andrei și Gabriel Ursu, precum și tuturor sărbătoriților zilei, pace și 

bucurie! 

Cine sunt Arhanghelii Mihail și Gavriil 

Arhanghelul Gavriil a fost trimis de Dumnezeu la Fecioara Maria să-i vestească taina cea 

mare a întrupării Domnului şi tot el a adus drepţilor Ioachim şi Ana vestea zămislirii 

Maicii Domnului. 

În folclorul religios românesc, Arhanghelul Mihail este un personaj mai venerat în comparaţie 

cu Arhanghelul Gavriil. El poartă, uneori, cheile raiului, este un înfocat luptător 

împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este sortit să 

moară, sau la picioarele lor, dacă le este hărăzit să mai trăiască. 

De multe ori îl întâlnim alăturându-se Sfântului Ilie, atunci când acesta tună şi trăsneşte sau 

orânduieşte singur grindina, cu tunul. El ţine şi ciuma în frâu, asemănător Sfântului 

Haralambie. 

Arhanghelii, în viziunea populară, asistă si la judecata de apoi, sunt patroni ai casei, 

ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele. 

Obiceiuri și tradiții de Sfinții Mihail și Gavriil 

În zonele muntoase, în care Arhanghelii erau celebraţi şi ca patroni ai oilor, stăpânii 

acestor animale făceau o turtă mare din făină de porumb, numită „turta arieţilor” (arieţii 

fiind berbecii despărţiţi de oi), ce era considerată a fi purtătoare de fecunditate. 

Această turtă se arunca în dimineata zilei de 8 noiembrie în târla oilor. 

Dacă turta cădea cu faţa în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor, 

considerandu-se că în primăvară toate oile vor avea miei. Dacă turta cădea cu faţa în 

jos era mare supărare. 

În calendarul popular, soborul Sfinţilor Mihail şi Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 şi 10 

noiembrie. Prima zi se numeşte capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, 

iar a treia zi coada Arhanghelului. 
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Despre Arhanghelul Mihail se ştie că este conducătorul oştilor cereşti-îngereşti, iar 

despre Arhanghelul Gavril ştim că este vestitorul Fecioarei Maria că va naşte pe 

Mântuitorul lumii, pruncul Iisus. 

Totodată, un vechi obicei spune că de sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril se aprind 

lumânări atât pentru oamenii în viaţă, cât şi pentru cei trecuţi la cele sfinte fără 

lumânare sau dispăruţi în împrejurări năprasnice. 

Altfel, în ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se făcea marea pomenire pentru toţi 

morţii din familie. Ziua Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril se serbează fiindcă ei iau 

sufletele oamenilor când mor. 

Se spune că cel care lucrează în această zi, de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, se va 

chinui în ceasul morţii până la ieşirea sufletului. 

Ziua de 8 noiembrie este totodată “Vara Arhanghelilor”, care ţine o zi. Pe lângă 

aceasta, între Arhangheli şi Crăciun trebuie să mai fie între două şi patru zile senine şi 

călduroase care se numesc popular “Vara iernii”. 

În sâmbăta dinaintea sărbătorii se fac praznice pentru sufletul morţilor. Ofrandele date 

de pomană pentru morţi, din Ajun sau din Ziua Arhanghelilor, se numesc "Moşii de 

Arhangheli" 

2. 8 noiembrie  Postare foto -afiș+text 

Vă invităm la spectacol! 

Ziua Dobrogei! 

Duminică, 14 noiembrie, de la ora 16:00, la Teatrul „Jean Bart”. 

Atenție: 

accesul publicului în sala de spectacol se face pe bază de INVITAȚIE ( invitațiile se pot 

procura de la Agenția de bilete a teatrului, de marți până vineri, între orele 10:00 -

16:00; accesul publicului în sala de spectacol se face conform H.G. nr. 1.183/8 

noiembrie 2021 în baza CERTIFICATULUI VERDE Covid – 19 (vaccinați sau trecuți 

prin boală) în limita de 30% din capacitatea spațiului. 

Vă așteptăm cu drag! 

3. 12 noiembrie  Postare text 

CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI 

14 Noiembrie – Ziua Dobrogei” 
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Dragii noștri, 

La sfârșitul lunii octombrie, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 

Tulcea a lansat a doua ediție a concursului online „14 Noiembrie – Ziua Dobrogei”. Toți 

cei care au dorit să participe la acest concurs au fost rugați să trimită pe adresa de e-

mail a ansamblului o scurtă înregistrare video, de maximum 30 de secunde în care 

aduc cea mai frumoasă urare Dobrogei la ceas aniversar. 

Iată câștigătorii: 

Datorită numărului mare de concurenți înscriși la categoria 7-18 ani s-a hotărât împărțirea 

acesteia în două subcategorii 7-10 ani, respectiv 11-18 ani. 

SECȚIUNEA 7- 10 ANI 

Premiul I 

Postolachi Maria 

Premiul al II-lea 

Cerșamba Mihai 

Rotaru Maria 

Premiul al III-lea 

Negrișan Maria 

Gheorghe Teodora Ioana 

Tihan Cristiana 

Mențiune 

Saragea Kira-Gabriela/ Saragea Ingrid 

Irimia Daria și Ilinca (duet) 

SECȚIUNEA 11-18 ANI 

Premiul I 

Ștrail Maria Oxana 

Vlad Andreea 

Andrei Valentina 

Premiul al II-lea 

Cocu Eduard-Ionuț 

Babaianu David-Hristian 

Premiul al III-lea 
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Radu Cristina Maria 

Cojocaru Alexandra Maria 

Mențiune 

Cosma Teodora 

Mitel Alexandra 

Grosu Ștefania 

Saru Andreea Isabela 

SECȚIUNEA PESTE 18 ANI 

Premiul I 

Urdeș Ion 

Le mulțumim tuturor participanților și îi așteptăm și la următoarele concursuri! 

În cursul zilei de astăzi câștigătorii vor fi contactați telefonic pentru a li se comunica data, ora 

și locația festivității de premiere. 

4. 14 noiembrie  Postare foto +text 

14 Noiembrie, Ziua Dobrogei! 

La mulți ani, Dobrogea! 

La mulți ani, dobrogeni! 

Data de 14 Noiembrie marchează una dintre cele mai mari sărbători ale statului român, nu 

mai puțin importantă decât 24 ianuarie şi 1 decembrie. 

Dacă acest 14 noiembrie nu ar fi existat, era perfect posibil ca, pe parcursul istoriei, 24 

ianuarie să devină un bun prilej de nostalgie, iar 1 decembrie să nu mai existe deloc! 

Căci ziua aceasta marchează admiterea României în concertul european ca stat egal 

celorlalte state, dar însărcinat cu o misiune continentală specifică; ea exprimă 

asumarea de către Europa a existenţei legitime a noului stat român ca pe o necesitate 

proprie. 

Așa s-a ajuns ca în dimineața zilei de 14 noiembrie 1878, la Brăila, Principele Carol I 

de Hohenzollern-Sigmaringen, Domnitorul României, cel care din 9 septembrie primise 

titlul de Alteță Regală, să treacă în revistă trupele române ce urmau a traversa 

Dunărea în Dobrogea (un detașament de roșiori, o companie de vânători, o baterie de 

artilerie și Regimentul 5 de infanterie de linie), și să dea citire unui text (scris de Mihail 
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Kogălniceanu, pe genunchi, la malul Dunării, în chiar acea dimineață!) ce constituie 

încă, în lumea de azi, un model de înălțime a principiilor - 

„Înaltul Ordin de Zi pentru Oștire”: 

OSTAȘI, 

Marile puteri europene, prin tratatul din Berlin, au unit cu România Dobrogea, 

posesiunea vechilor Domni Români. Astăzi voi puneți piciorul pe acest pământ care 

redevine țară românească. Voi nu intrați în Dobrogea ca cuceritori, ci intrați ca amici, 

ca frați ai unor locuitori cari de astăzi sunt concetățenii voștri. 

Ostași! în noua Românie voi veți găsi o populație, în cea mai mare parte română! Dar 

veți găsi și locuitori de alt neam, de altă religiune. Toți aceștia, devenind membri ai 

statului român, au drept deopotrivă la protecțiunea, la iubirea voastră. Între aceștia veți 

afla și populațiuni musulmane a căror religiune, familie, moravuri se deosebesc de ale 

noastre. Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta. Fiți în mijlocul noilor voștri 

concetățeni ceea ce ați fost până acum și în timp de pace, ca și pe câmpul de onoare, 

ceea ce cu mândrie constat că vă recunoaște astăzi Europa întreagă, adică model de 

bravură și de disciplină, apărătorii drepturilor României și înainte-mergători ai legalității 

și ai civilizațiunii europene. 

Cale bună dar, soldaților români, și Dumnezeu să vă protege! 

Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărțite de voi! 

Să trăiască România! 

Brăila, 14 Noiembrie 1878. 

C A R O L 

5. 14 noiembrie  Postare foto +text 

Astăzi, începând cu ora15:00, în fața Teatrului „Jean Bart” a avut loc festivitatea de premiere 

a celei de-a doua ediții a concursului online - „14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI” 

Premiile au fost înmânate de Viceprimarul Municipiului Tulcea, Dragoș Simion 

Mai jos găsiți pozele din cadrul evenimentului. 

Felicitări concurenților! 

6. 14 noiembrie  Postare foto +text 

Spectacol folcloric! 14 Noiembrie 2021- 143 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă 

7. 15 noiembrie  Postare foto +text 
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Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea a obținut un binemeritat 

loc II în cadrul primei ediții a campionatului de fotbal CUPA FIRMELOR ȘI INSTITUȚIILOR la 

GoldenGoal Tulcea. 

9 firme și o instituție ( Vard, Vard Electro, Fan Courier, Cargus, Academica, Valmar, Samuel 

Prest, MereMo, Radio Delta și Baladele Deltei, și-au dovedit timp de o lună abilitățile sportive. 

Pe lângă cântec și joc, echipa Baladelor a dovedit că face față cu brio și meciurilor de fotbal. 

CUPA FIRMELOR ȘI INSTITUȚIILOR a fost organizată de Golden Goal Tulcea. 

Felicitări Baladelor și tuturor participanților! 

8. 15 noiembrie  Postare foto +text 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”al Primăriei Tulcea, înregistrări la Favorit TV 

pentru emisiunea „Familia Favorit” 

Moderator: Paul Surugiu – Fuego 

Producătorul emisiunii: Valentina Herța 

Vă pregătim momente frumoase! 

Invitați: 

- Aneta Stan 

- Ștefania Rareș 

- Ion Paladi 

- Nicolae Botgros 

- Nadia Duluman 

- Mariana Ionescu Căpitănescu 

- Cornel Palade 

- Brândușa Covalciuc Ciobanu 

- Marcel Pavel 

- Mariana Ionescu Căpitănescu 

- Surorile Osoianu 

- Elisabeta Turcu 

9. 18 noiembrie  Postare foto - afiș +text 

Primăria Tulcea, Consiliului Județean Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele 

Deltei" vă invită la spectacolul 

"Din suflet de român!" 

https://www.facebook.com/goldengoaltulcea/?__cft__%5b0%5d=AZXa_z8T9M6SaQ3tYfORiHfTgl8vpBGwqjCk6yCCDaa2MjIWxCLaVPYz_B8yFqwwPk7upNwvxrszdePbdDeGF16JH66BoEeXgSQXomNqSNwcjQGE3VZdULIjR4XnG7_gZtQdLmOcpsyGCvdLhRFnaHoa&__tn__=kK-R
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Ziua Națională a României 

Miercuri, 1 DECEMBRIE, de la ora 10:30, în Piața Civică 

Atenție: 

accesul publicului în perimetrul marcat se va face conform H.G. nr. 1.183/8 noiembrie 2021 în 

baza 

CERTIFICATULUI VERDE Covid – 19 (vaccinați sau trecuți prin boală). 

Vă așteptăm cu drag! 

10. 20 noiembrie  Postare foto +text 

Maeștrii coregrafi Marin Barbu și Stefan Coman au luat parte la etapa finală a Atelierului de 

revitalizare a patrimoniului imaterial - Jocul. Atelier organizat de Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila. 

Felicitări dansatorilor și doamnelor instructoare ale ansamblurilor de la Măxineni, Șuțești, 

Ianca și Însurăței, pentru felul în care au demonstrat că jocul și portul tradițional sunt valorile 

inestimabile ale poporului român. 

An de an, începând cu 2014 la Centrul de Creație Brăila funcționează Atelierul de revitalizare 

a patrimoniului etnografic imaterial – “Jocul”, unde peste 30 de educatoare, învățătoare și 

profesoare au deprins tainele jocului de la maeștrii precum Marin Barbu - Nea Marin , Ștefan 

Coman, ca mai apoi, toți pașii de joc și toate tehnicile deprinse la cursuri să fie transmise mai 

departe elevilor de la clasă, ba chiar în unele școli au înființat și ansambluri folclorice. 

După cum spuneam mai sus, totul a început în anul 2014 cu un om și un loc. Un iubitor 

incurabil 

al culturii tradiționale care și-a dorit ca jocul să nu moară. Este vorba despre regretatul 

maestru coregraf Gheorghe Mihalache și Centrul Județean pentru Conservarea și 

Promovarea Culturii Tradiționale Brăila, sau mai scurt Centrul de Creație Brăila. 

Regretatul maestru coregraf Gheorghe Mihalache își dorea ca jocul să ajungă la copii, în 

școli, iar cei care puteau face acest lucru posibil erau profesorii, învățătorii, educatorii. Și iată 

că de șapte ani o mână de cadre didactice dedicate, iubitoare de frumos și dornice de 

implicare, susținute de Centrul de Creație au reușit să ducă mai departe dorința maestrului 

Mihalache. 

Foto: Centrul de Creație Brăila 

11. 25 noiembrie  Postare foto afiș +text 

https://www.facebook.com/hashtag/ziua_na%C8%9Bional%C4%83_a_rom%C3%A2niei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7gGVhlPSkAcYmsq9Zn9rVd2mMqwxPeWNogHUIj1wDly0FmnUTyXkl4HXT5c6vAi2cfnI-ow7HLWStmaz0V3zN_3fgAIVniG7arqubU7Fz8NFDghfMyw9pAW91S-lQGPw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Centrul.de.Creatie.Braila/?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/neamarinreal?__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/centrul_de_crea%C8%9Bie_br%C4%83ila?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXs67kxEicOuxSG48HQWxLDLGieggREEuwnEMRpGKPSRrbhvocMwBrENVvgN8ANC9H4IgVamuSGebO1sZNgFhOjCBtbw7WogABN0q-HM2vJHtXps-SisglEaz3M7Rva36kbl6IzoEorP5aX_BMINykA&__tn__=*NK-R
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În perioada 26-28 noiembrie 2021, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al 

Primăriei Tulcea va participa la a XXIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan 

Macrea” de la Sibiu. 

Festivalul „Ioan Macrea”, la care își dau întâlnire sute de artiști, a propus publicului trei zile de 

cântec și joc popular de pe întreg cuprinsul României. Manifestarea este dedicată 

ansamblurilor profesioniste şi va reuni, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, artişti din România, 

reprezentanți de seamă ai zonelor folclorice de provenienţă. 

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru 

Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu fiind un omagiu adus 

celui care a fost marele coregraf Ioan Macrea, fondatorul Ansamblului Folcloric „Cindrelul – 

Junii Sibiului”. 

În cadrul festivalului, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” va prezenta un deosebit 

program artistic, menit să încânte publicul și să prezinte Dobrogea cu cinste și onoare ducând 

prin cântec și joc mesajul dobrogenilor la acest mare festival, acum în prag de 1 Decembrie. 

În recital soliștii vocali ai ansamblului: Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Laura Feraru, 

Laura Mocăniță 

Conducerea muzicală este semnată de prof. Aurelian Croitoru, iar coregrafia și regia artistică 

de maestrul coregraf, Ștefan Coman. 

Pe lângă Ansamblul Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, în cele trei seri ale festivalului , pe 

scena Centrului Cultural „Ion Besoiu”, vor urca și Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian 

Porumbescu” din Suceava și Sorin Filip, Ansamblul Profesionist „Banatul” din Timișoara şi 

Liliana Laichici, Adrian Stanca, Mihaela Petrovici, Dumitru Teleagă, Carmen Popovici 

Dumbravă, Nicu Novac, Ansamblul Artistic Profesionist „Dor Românesc” din Bistriţa şi Matilda 

Pascal Cojocărița, Ștefan Cigu, Alexandru Pugna, Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin 

Arvinte” din Iaşi și Andrei Liţă, Constantin Bahrin, Simona Mazăre, Andrei Balan, Claudia 

Martinică, Ansamblul Folcloric „Veteranii Junii Sibiului” şi Mariana Anghel, Camelia Cosma 

Stoiță, Marcel Părău, Cristian Pomohaci, Nicoleta Voica, Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” 

şi Alina Pinca, Ilie Medrea, Răzvan Năstăsescu, Sebastian Emanuel Stan, Traian Stoiţă, 

Ovidiu Homorodean, Oana Bozga, Daniel Pop, Virginia Irimuş, Bogdan Toma, Izabela Tomița, 

Gabriel Popescu, Aurora şi Săndel Mihai, Olguţa Berbec, Remus Novac, Stana Stepanescu şi 
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Bojidar Ciobotin și nu în ultimul rând, gazdele evenimentului, Ansamblul Folcloric Profesionist 

„Cindrelul – Junii Sibiului” 

„ A devenit o tradiție pentru noi să participăm la acest valoros festival de folclor. La fiecare 

participare, programul nostru artistic a fost apreciat și aplaudat. Nu o să ne dezicem nici anul 

acesta, deoarece avem un program vast și foarte bine lucrat”, a precizat Ștefan Coman, 

managerul Ansamblului Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”. 

https://baladeledelteitulcea.ro/ 

12. 26 noiembrie  Postare foto+text 

 

Felicităm inițiativa Primăriei Tulcea! 

Cu drag am luat și noi parte la plantarea celor 500 de puieți la Satul Pescaresc Traditional 

Tulcea 

13. 26 noiembrie  Postare foto afiș +text 

DIN SUFLET DE ROMÂN! – spectacol dedicat Marii Uniri 

Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Județean Tulcea și Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” organizează miercuri, 1 Decembrie 2021, începând cu 

ora 10:30, în Piața Civică din municipiu spectacolul folcloric „Din suflet de român!”, 

dedicat Zilei Naționale a României. 

Organizatorii au pregătit publicului tulcean un vast program artistic la care vor lua parte nume 

sonore ale cântecului și jocului tradițional românesc. 

Invitați: Nicolae Voiculeț și "Orchestra România” Alexandru Pugna (Ardeal), Andreea Chisăliță 

(Moldova), Ileana Lăceanu (Oltenia), Ansamblul Folcloric "Băbăianca” (Babadag) și 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” (Tulcea). 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” va susține un moment artistic 

cu o mare încărcătură patriotică. 

Vor evolua soliștii vocali ai ansamblului, Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocanita și 

Atanasof Costel. 

Conducerea muzicală este semnată de prof. Aurelian Croitoru, iar coregrafia și regia artistică 

de maestrul coregraf, Ștefan Coman. 

„1 Decembrie 1918 este o pagină sublimă a istoriei noastre, pe care românii trebuie să o 

sărbătorească așa cum se cuvine, cu dragoste de țară, de limbă și de neam. Prin acest 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbaladeledelteitulcea.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR0bFrqj4QdeDajK2KzXSqYqNo8v6u_2uZik8hBIXnQG4y0U-zd0aVBp-l8&h=AT3AWTfGEVcnIy1CbvlnDEfQ-mENwSK1iLopczsBIw2nFRnBt7eRs-pNkoLua-9Q_BBcQjLA4hVf6c_Mgov8JFMil-SgAtWNCF5jS5HVp9H760FofvJrR8YSxtddHmAWJ2Cb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0k0JBJbAMnaYW7gNNq3KMDtLbHLFMcYovEaTbhCrmfoTi8bMBAuibMURcQPi91epOgOQVlbof4NocRLpguzUJnl4eDPkpQJizKr7uRX_brZCLFKBsk5pI98Iz0pEts3slVFqo1GMNiRymIwjtVj7_F
https://www.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/?__cft__%5b0%5d=AZUgJl55LPAVNxsbzVcN5N6rGbmtCoUV3DHeC36_d_JF47vUrYLtf0t93YPL8NQ7b2-Xgdrq4KredT7Gsj-2vitK5vZniWNZh87cQIHssphkMGaMaz2Y_6NToM5xXhsaP-O-DPvGIqHKtIjSchvwRgHc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Satul-Pescaresc-Traditional-Tulcea-1733725536901537/?__cft__%5b0%5d=AZUgJl55LPAVNxsbzVcN5N6rGbmtCoUV3DHeC36_d_JF47vUrYLtf0t93YPL8NQ7b2-Xgdrq4KredT7Gsj-2vitK5vZniWNZh87cQIHssphkMGaMaz2Y_6NToM5xXhsaP-O-DPvGIqHKtIjSchvwRgHc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/croitoru.aurelian?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
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spectacol vom încerca să trezim în sufletul celor prezenți emoția și bucuria Marii Uniri”, 

a precizat Stefan Coman, managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

al Primăriei Tulcea. 

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de 

români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. 

Etape preliminare au fost Unirea din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și 

dobândirea independentei în urma Războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii 

naționale a românilor pe parcursul secolului al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a Bucovinei 

și, în cele din urmă, a Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României a dus la 

constituirea României Mari. 

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 

1.228 de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia. 

Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, data de 1 decembrie a fost adoptată ca Zi Națională și 

sărbătoare publică în România. 

Dat fiind contextul pandemic, în cadrul evenimentului se vor respecta măsurile de siguranță 

impuse de normele în vigoare, iar accesul publicului în perimetrul marcat se va face pe 

baza Certificatului verde COVID 19. 

14. 27 noiembrie  Postare foto +text 

Cu emoție și bucurie, Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea a 

revenit la Sibiu pentru a participa la a XXIII-a ediție a Festivalului Național de Folclor 

„Ioan Macrea”. 

Acum doar repetăm, dar de la ora 17:00 vom evolua în Festival cu gândul la dumneavoastră, 

cei de acasă. 

Promitem să reprezentăm Dobrogea cu mândrie și respect! 

15. 27 noiembrie  Postare foto +text 

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea 

Pregătiți de spectacol! 

Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” Sibiu, 2021. 

Ne puteți urmări și Full HD Live accesând link-ul : 

www.livestreamromania.ro 

sau 

https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZUbSaRILq7Iab5caikzzf-R-sZnAMEApn7KprcgD9ZPR9Rdhhl1g-TN6VKYpKZ2OHY9mxIoYXW2q7l0Bso2kFORUPrHXVIy7J4ax1jcEhoUnxIkhvQXdLn5PqA54e9-R6c&__tn__=-%5dK-R
http://www.livestreamromania.ro/?fbclid=IwAR1kI_zcOnenkKbD945b0XyPOq01ZZOFhY_IFe_Xb7st1Z2_n2iqlYYISPk
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https://www.facebook.com/1162367.../videos/1252036388627312/ 

16. 30 noiembrie  Postare foto +text - Sfântul Apostol Andrei 

30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea urează „La mulţi ani!” 

colegei Andreea Cristea, precum și tuturor sărbătoriţilor care poartă numele Sfântului Apostol 

Andrei. 

Fie ca toate împlinirile, sănătatea și spiritul acestei zile să vă însoțească pretutindeni! 

Să trăiți cu numele! 

Sfântul Andrei, celebrat la 30 noiembrie în fiecare an, reprezintă o sărbătoare specială pentru 

români, pentru că Sfântul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul lor. 

Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe 

teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat ca cel care a creștinat poporul român. 

Nu întâmplător, sute de mii de români poartă numele sfântului. 

Numele Andrei derivă din grecescul Andreas, care înseamnă „viteaz”, „bărbătesc”. 

Superstiții și obiceiuri. 

În noaptea de Sfântul Andrei, hotarul dintre cele văzute şi cele nevăzute dispare, iar 

momentul este propice pentru unele practici de prospectare a viitorului. 

„Andrei cap de iarnă”(aşa cum i se spune în Bucovina) permite producerea unei îmbinări între 

lucrurile malefice şi cele benefice, dispărând hotarul dintre ele. Astfel, în noaptea Sfântului 

Andrei, „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „minţile oamenilor” şi „rodul livezilor”. 

Strigoii sunt spirite ale celor morţi, care, din diverse motive, n-au mai ajuns pe tărâmul de 

dincolo şi care, în această noapte, devin periculoase, distrugătoare, aducând calamităţi, boli 

şi nefericire. 

Usturoiul oferă protecție față de strigoi 

Iată de ce, în multe locuri, gospodinele atârnă cununi de usturoi ori ung porţile, uşile şi 

geamurile, dar şi coteţele animalelor, cu usturoi zdrobit pentru a preveni pătrunderea duhurilor 

rele. Acest usturoi va fi folosit de-a lungul anului care va veni ca tratament pentru diverse boli, 

ca mijloc de protecţie faţă de duhurile malefice, precum şi ca modalitate de a atrage un posibil 

partener de viaţă, a ursitului (după ce, în prealabil, usturoiul a fost sfinţit la biserică şi păstrat 

la icoană). Ca mijloace de protecţie faţă de strigoi se mai folosesc firimituri de pâine 

împrăştiate în curte - pentru ca duhurile să nu intre în casă după mâncare - şi candele aprinse 

https://www.facebook.com/116236778438941/videos/1252036388627312/?__cft__%5b0%5d=AZXfPKtrPpp-vAKflIeu_8E8lac6JsSL5Ef5H-KLeks_tH7k7vPbICHvAJzvBA5Mt8A6GThIAsiIXzkNaA3Qd2wTYnnBL-8cd8Zv6Coi4-b7KVbnxGGWuxPacmW0p0oUlrs&__tn__=-UK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041627919978&__cft__%5b0%5d=AZVT4tH41RrZFBDE94InBBN4kBm3tJ1pxOBeUgxRogvnnAiiHxVMgQuEOn6F_oqr3DykYb7_Ru-PnE73v8Fua7aE3RdBmwXFD4s1PPFWmI2Y8SVcPzNTNyOLgbkZzIaT_3E&__tn__=-%5dK-R
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lângă icoane. Animalelor din gospodărie li se pune în hrană busuioc sfinţit şi în apă 

agheasmă. 

De asemenea, se descântă droburi de sare, care se îngroapă sub grajd, pentru a fi scoase la 

suprafaţă de Sfântul Gheorghe (23 aprilie), fiind folosite la hrana animalelor, tot pentru a le 

proteja de duhuri rele. 

Mitul lupului vârcolac 

Sfântul Andrei a fost numit și „Apostolul Lupilor”, titulatură izvorâtă din prezența apostolului pe 

teritoriul geto-dacilor, al căror simbol era lupul. De aceea, obiceiul spune că în noaptea de 

Sfântul Andrei, lupii încep să vorbească cu grai de om, iar bariera dintre viață și moarte 

slăbește, astfel că strigoii și moroii încep să umble pe pământ, în locurile pe care le vizitau 

când erau în viață. 

În noaptea Sfântului Andrei se crede că lupii încep să vorbească, îşi pot mişca gâtul, devin 

mai sprinteni, iar oamenii care îi aud află secrete groaznice. Plata este însă una teribilă, 

pentru că aceşti oameni vor fi atacaţi de lupi şi se vor transforma în vârcolaci. 

Nici animalele nu sunt scutite de primejdie - omul nu face nimic în gospodărie, pentru ca 

animalele de pradă să nu-i atace vitele. Acestea pot fi însă protejate şi cu ajutorul unor cruci 

confecţionate din ceară de albine. 

Bătrânii credeau că în „noaptea strigoilor” casele lor sunt bântuite de sufletele oamenilor răi și 

că singura metodă de a se proteja era să ungă cu usturoi ușile, geamurile, cotețele animalelor 

și hornul casei. Cei mai zeloși se ungeau pe la încheieturi cu usturoi, notează istoricul Ania 

Moldoveanu. Iar pentru a împiedica pătrunderea spritelor rele în case, oamenii întorceau 

toate vasele și cănile cu gura în jos, pentru a nu exista „nicio gură de intrare” în locuințele lor. 

Până la Crăciun, femeile nu mai ţes şi nici nu mai torc, ca să nu stârnească mânia Maicii 

Domnului. 

Prevestirea viitorului. De ce se pune busuioc sub pernă 

O altă superstiție legată de ziua de Sfântul Andrei este că fetele necăsătorite care își pun un 

fir de busuioc sub pernă își vor visa ursitul. La miezul nopții, exista obiceiul ca fetele tinere să 

întoarcă un ulcior cu gura în jos, apoi puneau cărbuni încinși pe fundul vasului de lut și 

rosteau câteva cuvinte pentru a cuceri bărbatul iubit. Se spune că în noaptea de Sfântul 

Andrei, incantațiile și rugăciunile sunt mai puternice. 
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Agheasma și busuiocul erau folosite în alungarea duhurilor rele, fiind utilizate, alături de 

usturoi, inclusiv la prepararea mâncărurilor, dar și în hrana pentru animale. 

Fetele care vor să-şi afle ursitul ascund sub pernă busuioc sfinţit, astfel încât chipul bărbatului 

să le apară în vis, apelează la „făcutul cu ulcica”, folosind un vas nou de lut, cărbuni încinşi şi 

incantaţii magice, sau, la miezul nopţii, se uită într-un pahar cu apă „neîncepută", aşezat pe 

cenuşă, în care lasă să cadă o verighetă sfinţită. 

Prevestirea vremii. De ce se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei 

Pe de altă parte, condiţiile meteorologice din noaptea Sfântului Andrei pot prevesti cum va fi 

iarna, care nu va fi grea, dacă afară este senin şi cald. În schimb, un cer întunecat, cu lună 

plină, ninsoare sau ploaie sunt semn de iarnă cu troiene mari. 

În noaptea Sfântului Andrei, oamenii aduc în casă crenguţe de vişin, le pun în apă şi, dacă 

înfloresc până la Crăciun, vor avea un an bogat. 

Un alt mijloc este semănarea de grâu în mici vase sau folosirea a 12 cepe (pentru cele 12 luni 

ale anului) lăsate în pod până la Crăciun - cele stricate sunt semn de lună ploioasă, cele 

încolţite sunt semn de bogăţie. 

Bunicii obișnuiau să pună de Sfântul Andrei grâu la încolțit într-un vas, cu puțină apă sau 

pământ. Acum însă, puțini sunt cei care mai știu de ce se pune la încolțit grâul de Sfântul 

Andrei. Superstiția spune că înălțimea și desimea grâului crescut până la Anul Nou arată cum 

va fi anul viitor pentru persoana respectivă. Un grâu sănătos și înalt semnifică un an prosper 

și un viitor îmbelșugat, dar și sănătate și succese. 

Grâul pus la încolțit poate prevesti și cât de bogată va fi recolta anului care urmează. Un grâu 

bogat anunță un pământ rodnic și o recoltă generoasă, însă un grâu scurt și uscat 

prevestește un an sărac în recolte. 

Un alt obicei legat de grâu spune că fetele care vor să afle cu cine se vor mărita trebuie să 

pună 41 de boabe de grâu sub pernă, iar acela care le va fura grâul le va fi soț. 

Ziua Sfântului Andrei marchează debutul sezonului sărbătorilor de iarnă, care vor continua cu 

Sfântul Nicolae, celebrat la 6 decembrie, şi se vor încheia de Bobotează, în 6 ianuarie. 

DECMBRIE 2021 

1. 1. Decembrie -  Postare foto +text 

1 Decembrie - Ziua Națională a României 

La mulți ani, România! 
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La mulți ani, români! 

Cu prilejul Zilei Naționale a României, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al 

Primăriei Tulcea și managerul Stefan Coman urează tuturor concetățenilor ani mulți și fericiți, 

sănătate și împlinire! 

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate provinciile istorice locuite de 

români s-au unit în anul 1918 în cuprinsul aceluiași stat național, România. 

Etape preliminare au fost Unirea din 1859 a Țării Moldovei cu Țara Românească și 

dobândirea independentei în urma Războiului din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a 

românilor pe parcursul secolului al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din 

urmă, a Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României a dus la constituirea României Mari. 

Marea Unire a tuturor românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1 decembrie 1918, când cele 

1.228 de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării Naționale de la Alba Iulia. 

Prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, data de 1 decembrie a fost adoptată ca Zi Națională și 

sărbătoare publică în România. 

2. 1 Decembrie -  Postare foto +text 

DIN SUFLET DE ROMÂN! – spectacol dedicat Marii Uniri 

1 Decembrie, Piața Civică din municipiul Tulcea 

Eveniment organizat de Primăria Municipiului Tulcea, Consiliul Județean Tulcea și Ansamblul 

Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 

Ziua Națională a României. 

3. 2 decembrie - Postare foto +text 

Ieri, după evoluția din Piața Civică, cântând și jucând, membrii Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea s-au îndreptat spre un alt spectacol, unul sportiv, unde 

au obținut locul III în cadrul competiției de fotbal - CUPA 1 DECEMBRIE - organizată de 

GoldenGoal Tulcea. 

Ziua Națională a României a fost sărbătorită prin fotbal la Golden Goal Tulcea. 

„Cupa 1 Decembrie” a fost disputată miercuri de Ziua Unirii și a adus față în față cele mai 

puternice echipe din Tulcea. În a doua parte a acestui an, GoldenGoal a organizat două 

competiții și ambele s-au bucurat de fair play, meciuri spectaculoase și premii pentru toate 

echipele implicate. Organizatorii s-au gândit să provoace cele mai bune echipe din ambele 

competiții într-un turneu fulger organizat într-o atmosferă de sărbătoare. Astfel, la „Cupa 1 

https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZUCUl0k1mrTaMzgWAG5Tyc961mj72wO9eIb7M1gAvO_2_16TSgsTZhox2dZOYLPVOyBnkm7kFnISEO6b5KP2PmFl6mUEUACvBsnteKtoCTo_hgpHJL-WzJuqRDbrlzPkJo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ziua_na%C8%9Bional%C4%83_a_rom%C3%A2niei?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWCG5dbeqjSyxkmW92Z0hiLmyzVwKOs7Hly0paeQa_m8aD23W4dFZUDE3WhrbvjpyfvQuAgMySz14RATZi8bMI7BByTAdYdesibT-ldduP6APjB6OFgbtzVudqzcyNkr4N4AbFXavwp8aZSYac0U4LB&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/goldengoaltulcea/?__cft__%5b0%5d=AZVE11nkwat9hDlk7VLZQS-FhRwW8urkIfw9mSWEpZoFJEDFdPDT7nFyDe7z9jtaI9hSYbM4PWHj7nKLfTAr8ZU1Q3io9bX_eDkLj9zRPMXgA0mv0auIPdSqLbn8Bx0SuBufT5oY82A0eXVNSa3xkzUA&__tn__=kK-R
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Decembrie” au participat primele 3 echipe din Cupa Cartierelor, primele 4 din Cupa Firmelor, 

unde Ansamblul „Baladele Deltei" a obținut locul II și un invitat special, ISU Tulcea. 

Felicitări participanților! 

4. 4 decembrie -  Postare video +text 

Evoluția Ansamblului Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea în cadrul 

Festivalului Național de Folclor "Ioan Macrea", Sibiu - 27.11.2021 

https://m.youtube.com/watch?v=FG0LELLyWXo&feature=share 

5. 6 decembrie -  Postare foto +text 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea urează „La mulţi ani!” 

colegilor Lungu Nicoleta, (Nikalai Naum) Naum Niculiță, Nicolae Dima și Neculai Bădără, 

precum și tuturor sărbătoriţilor care poartă numele Sfântului Nicolae. 

În această sfântă zi vă dorim numai bine, multă fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și fie ca 

Sfântul Nicolae să vă călăuzească mereu în viață! 

Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai 

creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al 

brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. 

În noaptea de 5 spre 6 decembrie tradiţia spune că Moş Nicolae vine la geamuri şi vede copiii 

care sunt cuminţi, lăsându-le în cizmuliţe dulcuri şi alte daruri. Spre deosebire de Moş 

Crăciun, Moş Nicolae nu se arată niciodată iar copiii care au fost cuminţi vor găsi în ghetuţe 

diverse cadouri. 

Povestea darurilor împărţite de pe furiş de Moş Nicolae începe cu mii de ani în urmă. Tradiţia 

spune că însuşi Sfântul Nicoale a ajutat trei fete sărmane din oraşul său, aducându-le în dar 

noaptea, fără a fi văzut, daruri de zestre. Casa în care locuiau cele trei fete sărmane era una 

sărăcăcioasă, tatăl acestora plănuind să le vândă pentru a scăpa de lipsuri. Sfântul Nicolae a 

auzit nenorocirea fetelor şi a familiei, care se petrecea nu departe de locuinţa sa, şi astfel le-a 

ajutat noaptea pe furiş, aruncând pe geam în camera fetei celei mari, gata de măritiş, o pungă 

cu galbeni. Povestea s-a repetat şi când a venit vremea de măritiş pentru cea de a doua fată. 

Însă când a venit vremea şi celei de a treia, tata lor a stat de pază să afle cine este acela care 

face atât mult bine fetelor lui. În noaptea cu pricina, când tatăl se stădea la pândă, Nicolae s-a 

urcat pe casă şi a dat drumul pe horn unei punguliţe cu galbeni, care a ajund drept într-o 

şosetă pusă la uscat.Când tatăl fetelor a văzut minunea, a fost rugat de Nicolae să păstreze 

https://m.youtube.com/watch?v=FG0LELLyWXo&feature=share&fbclid=IwAR0FtrRjKH8XKhIqJYIUnA_-4s5B65ai1DZaiV8rDoISup4i_tx6-5qvyfQ
https://www.facebook.com/lungu.nicoleta.18?__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nikalai.naum?__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nicolae.dima.568?__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=-%5dK-R
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secretul, dar desigur acesta nu a putut fi ţinut.De atunci şi până azi, în fiecare noapte a 

Sfântului Nicolae, semenii şi oamenii dragi în special copiii primesc daruri de la Moş Nicolae, 

care spre deosebire de Moş Crăciun nu se arată niciodată. 

Viaţa Sfântului Nicolae 

Istoria arată că Sfântul Nicolae a trăit în vremea împăraţilor Diocleţioan şi Maximlian. S-a 

născut în provincia Lichia Turcia în secolul al III –lea. Datorită bunăţăţii şi credinţei sale a fost 

prins de mai marii cetăţii şi a fost trimis în temniţă împreună cu alţi creştini ai vremii. Avea să 

fie scăpat de carceră, după ce credinciosul Constantin a ajuns împărat al romanilor, acesta 

dând poruncă să fie eliberaţi din temniţă toţi creştinii. Potrivit legedelor istorice, Nicolae a fost 

unul dintre Sfinţii Părinţi participanţi la Sinodul de la Niceea, conciliu ecumenic al bisericii 

creştine, la care au participat episcopii din întregul Imperiu Roman. Acesta a fost organizat în 

perioada de domnie a împăratului Constantin cel Mare şi a avut ca scop a combaterea 

arianismului, denunţat ca erezie. 

Când ninge, de ziua Sfântului Nicolae, 6 decembrie, se spune că Moşul îşi scutură barba şi 

iarna poate să înceapă. Aceasta este ziua în care binele învinge, prin credinţă, răul. 

6. 8 decembrie -  Postare foto +text 

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea va aduce spiritul 

sărbătorilor de iarnă în sufletul publicului constănțean. 

Ansamblul tulcean a răspuns invitației Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada 

și va participa la spectacolul“Iată, vin colindători!”, care se va desfășura pe data de 9 

decembrie, de la ora 18.00, pe scena Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean 

Constantin” din Constanța, cu ceata de colindători ai Baladelor, formată din cei 22 de 

dansatori și cei patru soliști vocali (Georgeta Nichifor, Atanasof Costel, Laura Mocanita și 

Laura Feraru ) 

Evenimentul este dedicat iubitorilor de tradiții și obiceiuri de iarnă, un proiect cultural-artistic 

organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”. 

Spectacolul va aduce în atenția publicului constănțean colinde şi obiceiuri asociate 

sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, într-o împletire armonioasă de contemporan şi tradiţional. 

În spiritul frumoaselor tradiții de iarnă, pe scena Centrului „Jean Constantin” vor urca cursanţii 

claselor de canto muzică uşoară şi canto muzică populară ai Centrului Cultural Judeţean 

Constanţa „Teodor T. Burada” şi grupuri de colindători/ ansambluri din ţară: Ansamblul Artistic 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=911689463040336&set=a.188983271977629&__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=911689463040336&set=a.188983271977629&__cft__%5b0%5d=AZUnrM9JBxfdIYuTwRFLhLtxsOAhcQ94z0uUU3Qjy7TZvC63KZwn3iV_uc4Bp34k-vVMvivefwO6C78DdYk_cZdSrdwU1rQxj_X-ihBve9ywhpz3qMyW0AVCdamZn7pUCQA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada/?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
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Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea, Grupul de colindători „La Lină Fântână” - Brăila, Grupul 

de colindători „Glasul Străbunilor” - comuna Jijila, Tulcea, Elena Plătică şi colindătorii clasei 

de canto popular - coordonator prof. Elena Plătică, Grup Vocal „Giocoso” - coordonator prof. 

Rodica Iftime. 

Reprezentanții Centrului Cultural Județean Constanța ’’Teodor T. Burada’’ afirmă: „Farmecul 

melodiilor şi textelor poetice ale colindelor românești este inegalabil, iar tinerilor le revine 

importantul rol de a duce mai departe inestimabilul tezaur popular. Colindele completează 

atmosfera sărbătorilor de iarnă aducând bucurie și emoție sufletească tuturor’’. 

Ansamblul tulcean va transpune publicul prezent în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă 

printr-un frumos recital de colinde și un obicei de iarnă „Jocul Caprei”, din Berzunți. 

„În fiecare an, această perioadă ne oferă prilejul de a retrăi magia sărbătorilor de altădată prin 

frumoasele colinde și obiceiuri pe care poporul român le-a moștenit. Chiar dacă suntem în an 

pandemic, sperăm noi că vom reuși să aducem bucuria Nașterii Mântuitoare în inimile celor 

prezenți”, precizează Stefan Coman, managerul Ansamblului Artistic Profesionist "Baladele 

Deltei". 

7. 14 decembrie -  Postare foto +text 

În lada de zestre a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea se 

regăsesc zeci de suite de jocuri din diferite zone etnofolclorice ale țării. 

Printre acestea nu se număra și o suită de Muntenia, fapt pentru care, la invitația managerului 

Stefan Coman, un muntean get-beget, născut în zona Teleormanului, un promotor al culturii 

tradiționale, maestrul Marin Barbu a venit la Tulcea, unde, timp de două zile, a predat și a 

montat o suită de jocuri populare din zona Munteniei, îmbogățind astfel lada de zestre a 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Pe cunoscutul și îndrăgitul Nea Mărin și managerul Ștefan Coman îi leagă o prietenie de 

peste 40 de ani. 

Plini de energie și sete de cunoaștere, dansatorii Baladelor au fructificat fiecare mișcare pe 

care Nea Mărin le-a împărtășit-o. 

Nea Mărin reușește să transmită generațiilor viitoare, prin profesionalism și pasiune, o 

comoară inestimabilă a poporului român, JOCUL . 

Hai cu Muntenia! 

Premiera în 2022 

https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXRre1dzDyuJ_GnnHnZgBZqD9ag_3xTMNkiBXtPrsOiRK1qrMb-9Q_zzW2RDBbOm0KaMv7ea1c33IRuEKv6A2AqYMDwTIQkL3Yh92kmLv3VsSmH8xZ7eSuusEoz96x9vj5h436VW97IdTvIcAwqPtZQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZU8vEgLqdUAOOX7FtT3Hvw8phdHzAgZu9T-1rAksLDQf54OHQEjLPNL7P97LhLIFqoZ-3VZ-eLQB3KwUhUHl7dl9ERH4re2SRJ4-6lALFoVeo9GmdESTHSiiatQBOmFE6I&__tn__=-%5dK-R
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8. 16 decembrie -  Postare foto, video +text 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea se pregătește de colind  

Marți, 21 decembrie, de la ora 15:00 vă invităm în Piața Civică la spectacolul „La dalbă 

cetate" Pe scena din Piața Civică vor colinda: 

Ciprian Roman (Deva), 

Ovidiu Homorodean (Sibiu), 

Călin Brăteanu și Ceata de colindători din Bogdănești (județul Suceava), 

Ansamblul „Moșoaiele” – Luncavița, 

„Glasul Străbunilor”- Jijila 

Spectacolul se va încheia cu proiecția filmului de promovare a orașului Tulcea. 

În cadrul evenimentului se vor respecta normele în vigoare cu privire la Covid-19. 

Frânturi din repetițiile pentru spectacol 

9. 18 decembrie -  Postare foto + text 

Ziua Minorităților Naționale 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea a promovat în cadrul 

manifestărilor organizate de-a lungul anilor cântecele și dansurile tradiționale ale etniilor 

conviețuitoare în această parte a țării. Multietnicitate și multiculturalitate fac din Dobrogea un 

mozaic cultural deosebit și unic. 

De Ziua Minorităților Naționale, ne exprimăm din nou aprecierea față de bogăția culturală a 

acestora și subliniem că diversitatea etnică, religioasă şi lingvistică, identitatea naţională, 

precum și valorile oricărei minorităţi constituie componente fundamentale ale culturii 

româneşti, iar toate acestea formează o inestimabilă moştenire pentru generaţiile viitoare. 

În 1992, Adunarea Generală a ONU adopta Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, etnice, lingvistice şi religioase, primul document 

internaţional care oferea o garanţie a respectării drepturilor minorităţilor în cadrul general de 

apărare a drepturilor omului, declaraţie la care au aderat o mare parte de state din toată 

lumea. Șase ani mai târziu, România declara data de 18 decembrie drept Ziua minorităților 

naționale, iar prin Legea 247/2017 se instituia Ziua Minorităților Naționale din România ca 

sărbătoare națională. 

10. 20 decembrie -  Postare foto + text 

https://www.facebook.com/hashtag/la_dalb%C4%83_cetate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKeG0ASo_6xpWa4L8rpcI9Q7i6IQFWE16McX3kd6S-IUN5hKDSQ3b4fDpPRiJA6V0PoEEgs8uyeXkyNsOfele7qOVVTdAyfi-Z8sptmxyK3Jqz6nM0_WjZ8JNfluId_hc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/la_dalb%C4%83_cetate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKeG0ASo_6xpWa4L8rpcI9Q7i6IQFWE16McX3kd6S-IUN5hKDSQ3b4fDpPRiJA6V0PoEEgs8uyeXkyNsOfele7qOVVTdAyfi-Z8sptmxyK3Jqz6nM0_WjZ8JNfluId_hc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tulcea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKeG0ASo_6xpWa4L8rpcI9Q7i6IQFWE16McX3kd6S-IUN5hKDSQ3b4fDpPRiJA6V0PoEEgs8uyeXkyNsOfele7qOVVTdAyfi-Z8sptmxyK3Jqz6nM0_WjZ8JNfluId_hc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/spectacol?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKeG0ASo_6xpWa4L8rpcI9Q7i6IQFWE16McX3kd6S-IUN5hKDSQ3b4fDpPRiJA6V0PoEEgs8uyeXkyNsOfele7qOVVTdAyfi-Z8sptmxyK3Jqz6nM0_WjZ8JNfluId_hc&__tn__=*NK-R
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Astăzi, un grup de soliști vocali și soliști instrumentiști (Georgeta Nichifor, Atanasof Costel, 

Laura Mocanita, Laura Feraru, Andreea Cristea, Denisa Călin , Anca Marcoci, Ion Marin și 

Claudiu Pascale) ai Ansamblului Artistic Profesionist Baladele Deltei al Primăriei Tulcea, 

împreună cu managerul Stefan Coman au dus bucuria colindului bunicilor din Centrul pentru 

persoane varstnice Sf. Ecaterina Tulcea. 

Nu vă putem descrie în cuvinte, cu câtă bucurie ne-au primit atât bunicii, cât și doamna 

manager, Stefana Zibileanu și personalul acestui centru. 

Am găsit acolo bunici fericiți, veseli și plini de viață, împreună formează o adevărată familie. 

Mare ne-a fost bucuria când, bunicuța Violeta a fredonat pentru noi tradiționalul „La mulți ani!” 

Au colindat împreună cu noi, au/am plâns, au/am zâmbit ... am văzut pe fața lor bucuria și 

fericirea. Pentru câteva clipe, au uitat de toate greutățile și durerile vieții. 

A fost o zi binecuvântată de Dumnezeu și încărcată de emoții! 

Le dorim multă sănătate și bucurie tuturor bunicilor! 

11. 21 decembrie -  Postare foto afiș + text 

De la ora 15:00 vă așteptăm în Piața Civică la spectacolul: „La dalbă cetate" 

Vor colinda: 

Ciprian Roman (Deva), 

Ovidiu Homorodean (Sibiu), 

Călin Brăteanu și Ceata de colindători din Bogdănești (județul Suceava), 

Ansamblul „Moșoaiele” – Luncavița, 

„Glasul Străbunilor”- Jijila 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea. 

Spectacolul se va încheia cu proiecția filmului de promovare a orașului Tulcea. 

12. 21 decembrie -  Postare foto afiș + text 

Ieri, managerul Stefan Coman a luat parte la evenimentul dedicat lansării volumului ,,Tulcea, 

before and after” al autorului jurnalist, Dima Viorel. 

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Bibliotecii județene ,,Panait Cerna” din Tulcea, unde, 

oameni de cultură, prieteni și apropiați ai jurnalistului i-au fost alături. 

După sute de ore de documentare, fotodocumentare, redactare, tehnoredactare, corectură, 

proiectul „Tulcea before and after“ a ajuns la publicul cititor. 

https://www.facebook.com/georgeta.nichifor?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/atanasof.costel?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.mocanita?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/laura.lau.56863?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041627919978&__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/denisa.calin.5623?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anca.marcoci?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001744179117&__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/centrulpentrupersoanevarstnice/?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/centrulpentrupersoanevarstnice/?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zibileanu.stefana?__cft__%5b0%5d=AZX2Y30JlYD6ECN7TVT2Id0Qt6s-HKAMP1xe8prozRRoMvd29VztAQDJgtpjOLn12akRprBMbnwcjSWYMND7BSGLmZape196Ufv8jPxJa6otfMdVpqbxelRubPQs1xtK8284HyLEqdcpgzoX1q2Xak0U&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/la_dalb%C4%83_cetate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd0YhVCx-wDvoQCUSjKTr8g9jy1boMQ-B8kqohi8qZPWhlaHuvr6KMnbR_d-GrTdDVmUD8a9v53Po1jjfJvbSJMBesS8v4RqNXbxOqvLAYcpN2yMhgwk_k7HoIsn7AtMo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tulcea?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVd0YhVCx-wDvoQCUSjKTr8g9jy1boMQ-B8kqohi8qZPWhlaHuvr6KMnbR_d-GrTdDVmUD8a9v53Po1jjfJvbSJMBesS8v4RqNXbxOqvLAYcpN2yMhgwk_k7HoIsn7AtMo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZUZxEXv866e23HNIY1UChTGvzYk8kVAQBUJz6ZSdIQtKt3npanF0Fy8Xymx-GQu4rXY80Ca9Zto3YUhlbCCu7maF5zE6QVe4m9hR03-gob43e46ahVePatb1sOQ6xegfo0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005251996965&__cft__%5b0%5d=AZUZxEXv866e23HNIY1UChTGvzYk8kVAQBUJz6ZSdIQtKt3npanF0Fy8Xymx-GQu4rXY80Ca9Zto3YUhlbCCu7maF5zE6QVe4m9hR03-gob43e46ahVePatb1sOQ6xegfo0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/tulcea_before_and_after?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUZxEXv866e23HNIY1UChTGvzYk8kVAQBUJz6ZSdIQtKt3npanF0Fy8Xymx-GQu4rXY80Ca9Zto3YUhlbCCu7maF5zE6QVe4m9hR03-gob43e46ahVePatb1sOQ6xegfo0&__tn__=*NK-R
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Lansarea albumului a fost precedată de expunerea câtorva zeci de fotografii, parte din 

lucrare, la parterul Bibliotecii județene ,,Panait Cerna” din Tulcea. 

În paralel cu activitatea jurnalistică, Viorel Dima a mai scris: Legende tulcene de 

altădată:Terente, Cocoș, Licinscki; Enciclopedia Personalităților Tulcene; De la Marea Neagră 

la Marea Nordului (însemnări de călătorie). 

De-a lungul întregii cariere profesionale a scris mii de articole (editoriale, anchete, reportaje, 

interviuri, știri, note, investigații) în care a abordat aspecte din toate domeniile de activitate, 

atât din zona Dobrogei cât și din țară. 

Îndelungata activitate jurnalistică i-a fost recompensată, în anul 2020, cu includerea în 

,,familia” Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) 

13. 22 decembrie -  Postare foto + text 

Spectacolul „La dalbă cetate" în imagini 

O seară feerică de iarnă, un regal al datinilor, obiceiurilor și al colindelor a avut loc, ieri, în 

Piața Civică. 

Mulțumim tuturor invitaților și participanților. 

Mulțumim cetelor de colindători (Grupul vocal al Ansamblului "Dorulețul", Ceata de colindători 

din Bogdănești, județul Suceava, Ceata de colindători „Glasul Străbunilor”- Jijila 

Ansamblul „Moșoaiele” – Luncavița ), interpreților Ciprian Roman, Călin Brăteanu, Ovidiu 

Homorodean, dar nu în ultimul rând, mulțumim publicului prezent, care a îndurat un ger 

năprasnic pentru a retrăi magia sărbătorilor de altădată. 

14. 22 decembrie -  Postare foto + text 

Dragi prieteni, 

Pregătim pentru dumneavoastră noi surprize! 

Înregistrări pentru ziua Sfântului Ajun 

Mulțumim COMPLEX EUROPOLIS pentru găzduire! 

15. 24 decembrie -  Postare video + text 

Gazde bune și voioase, primiți colinda? 

În ziua Sfântului Ajun, Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primărie  Tulcea vă 

colindă. 

Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru 

Manager: maestru coregraf, Stefan Coman 

https://www.facebook.com/hashtag/la_dalb%C4%83_cetate?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKzzeI6b9b8_5XblNuFw9QdPtAW-hvzIV8oJIjJdBzWdSNIWXLB0Uk7_2q0My67_srAH7aAAek7fj7aLo_8IXfdNmYh9oUVxzhCK8GpdvdrKTALbAbWk-G3TKQyTHLQP4&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/croitoru.aurelian?__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ansamblulartsitic.baladeledeltei.3?__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=-%5dK-R
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Imagine și montaj:Cătălin Tănăsuică 

Mulțumim Complexului Europolis pentru găzduire. 

Primiți cu bucurie vestea Nașterii Mântuitoare! 

16. 25 decembrie -  Postare video + text 

Bună dimineața lui Crăciun! 

Bucuria să vă umple casele, sănătatea să vă însoțească mereu, iar cei dragi să vă fie 

aproape! 

Ansamblul Artistic Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea vă oferă în dar 

spectacolul " Din străbuni, din oameni buni...", un spectacol difuzat în premieră anul trecut în 

ziua Sfântului Ajun. 

Un spectacol care și-a dorit ca și în vreme de pandemie să ne aducă aproape de 

dumneavoastră. 

17. 25 decembrie -  Postare foto + text 

26.12.2021 - 19:45 

26 decembrie, de la ora 19:45, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 

Tulcea la Familia Favorit. 

Mâine,26 decembrie, de la ora 19:45, vă invităm să urmăriți Ansamblul Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea în cadrul unei ediții speciale, de Crăciun, a emisiunii 

„Familia Favorit” pe canalul Favorit TV. 

Moderator: Paul Surugiu - FUEGO. 

Producătorul emisiunii: Valentina Herța. 

Invitați: 

-Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele " 

- Aneta Stan 

- Ștefania Rareș 

- Ion Paladi 

- Nicolae Botgros 

- Nadia Duluman 

- Mariana Ionescu Căpitănescu 

- Cornel Palade 

- Brândușa Covalciuc Ciobanu 

https://www.facebook.com/hashtag/c%C4%83t%C4%83lin_t%C4%83n%C4%83suic%C4%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/europolis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXGVu7HcCKB9LIJMyMaDjCixvXZ6GJZoorqAadkeAYwRyAxGV045fs_dub4APs81HJnmsbKIp-7d4GgyEv4m4hjuP1RqvBouqmCdlWLFx_CokLw5HRa1y-7xh_a78-tITtRc9E_7qEz7JCvMs1d7zqH&__tn__=*NK-R
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- Marcel Pavel 

- Mariana Ionescu Căpitănescu 

- Surorile Osoianu 

- Elisabeta Turcu 

Vizionare plăcută! 

18. 28 decembrie -  Postare foto + text 

30 decembrie, ora 15:00,TVR 3 

Joi, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe TVR 3, puteți urmări evoluția Ansamblului Artistic 

Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea în cadrul 

Festivalului_Național_de_Folclor "Ioan Macrea", Sibiu - 27.11.2021. 

Vizionare plăcută! 

18. 28 decembrie -  Postare foto + text 

30 decembrie, ora 15:00, TVR 3 

Joi, 30 decembrie, de la ora 15:00, pe TVR 3, puteți urmări evoluția Ansamblului Artistic 

Profesionist "Baladele Deltei" al Primăriei Tulcea în cadrul Festivalului_Național_de_Folclor 

"Ioan Macrea", Sibiu - 27.11.2021. 

Vizionare plăcută! 

19. 30 decembrie -  Postare foto + text 

31 decembrie, pe TVR 1 de la ora 15 : 10 puteți urmări o ediție de excepție, cu momente 

speciale care să aducă veselie în casele dumneavoastră. 

Așadar să începem petrecerea, alături de Ionel Tudorache, Ansamblul Baladele Deltei, 

Damian & Brothers și mulți alți interpreți îndrăgiți. 

Vă așteptăm cu drag! 

La mulţi ani! 

Cele mai frumoase momente muzicale filmate la diverse evenimente.-Formației Damian 

Drăghici Brothers și momente din spectacolele de muzică lăutărească și de petrecere din anul 

2019. 

Realizator Oana Roşca Creţulescu 

Producători: Anamaria Bobe Tecuceanu, Oana Roşca Creţulescu 

 

2. Concluzii 

https://www.facebook.com/hashtag/festivalului_na%C8%9Bional_de_folclor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvVoHyTlkSjhTYkzOQK1Zy0_fy5Vx2mnBWRzgRr_J5_ZFeo7hfio2I2I9GU8iwfhkdz51NFcWrXYC49xnxzLcfNRheJERDKefcTPRZ3X6rhOw7Uvcz7zySaS80QVoCTMs&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/festivalului_na%C8%9Bional_de_folclor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXvVoHyTlkSjhTYkzOQK1Zy0_fy5Vx2mnBWRzgRr_J5_ZFeo7hfio2I2I9GU8iwfhkdz51NFcWrXYC49xnxzLcfNRheJERDKefcTPRZ3X6rhOw7Uvcz7zySaS80QVoCTMs&__tn__=*NK-R
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Pentru a vă creiona o imagine a activității pe care Ansamblului Artistic Profesionist 

„Baladele Deltei”, cât și eu am avut-o, precum și aprecierile din partea publicului larg, 

vă prezint o concluzie a acestora: 

 

- și în anul 2021, pandemia de Covid-19 ne-a schimbat modul de funcționare și ne-a 

impus, peste noapte, reinventarea și adaptarea, din mers, la contextul actual. Întotdeauna, 

dar mai ales în timpul situațiilor de criză, cultura a adus alinare oamenilor, iar aceasta a fost și 

este misiunea noastră, a celor care activăm în domeniul cultural: să aducem bucurie 

oamenilor și să îi unim prin cultură. Astfel, într-un an greu încercat, când publicul nu s-a putut 

bucura de frumoasele noastre tradiții românești și nici de ample evenimente culturale 

organizate în săli de spectacole sau în aer liber, proiectele culturale ale Ansamblului Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” au fost adaptate condițiilor de pandemie. În acest cadru, toate 

activitățile noastre au fost concepute din perspectiva acoperirii nevoilor culturale ale 

publicului, de către o instituție profesionistă de cultură, care nu poate renunța  la misiunea de 

promovare conservare și valorificare a patrimoniului cultural tradițional. 

 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a susținut/ participat /organizat, 

în anul 2021, 67  de spectacole, evenimente/ manifestări etc. din care: 

 46 de spectacole în municipiul/județul Tulcea : 

- în complexurile turistice/ pe scenele din municipiu/județ,  

- în satul de vacanță de la Gura Portiței,  

- pe navele de croazieră  

- diferite evenimente  

 7 spectacole în Piața Civică -24 iunie - Ziua Universală a Iei – Flash mob 

                                         -  14 august – Zilele municipiului Tulcea 

                                          -  15 august – Zilele municipiului Tulcea                                                          

- 1 decembrie – Ziua Națională a României 

-  18 decembrie – Bradul Tulcenilor  

-  19 decembrie – Bradul Tulcenilor 

-  21 decembrie –La dalba cetate 

 2 spectacole la Patinoar Ciuperca- 14 august –Zilele municipiului Tulcea 
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          Și Piața Civică -simultan       - Seară folclorică multietnică 

                - 15 august – Zilele municipiului Tulcea                                                          

 6 spectacole la Sala Teatrului Jean Bart ,  

 6 participări la festivaluri județene, naționale, internaționale:  -Iași  

  - Sibiu 

  - Brăila 

  -Constanța 

  - Valea Teilor 

  -Chilia Veche 

 Din numărul total de spectacole susținute în 2021 – 54 au fost cu încasări de 

venituri proprii: 

 5 spectacole cu încasări din vânzarea biletelor – au fost vândute 

765 de bilete, la Teatrul Jean Bart ( în funcție de contextul 

pandemic) 

 49  de spectacole cu încasări directe. ( facturi) –(10 dintre aceste 

spectacole au fost susținute de Ansablul Folcloric Dorulețul) 

 Concursuri on-line 

 în contextul pandemic Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a dezvoltat 

un concept nou de concursuri on-line, care s-au desfășurat pe profilul  

              de socializare, 

 în 2021 s-au desfășurat 3 astfel de concursuri:  

 Sărbătorile de iarnă în nordul Dobrogei – perioada 6 decembrie 2020 - 7 

ianuarie 2021 

 Istoria zilei de 24 ianuarie – perioada 8 ianuarie -21 ianuarie 2021 

 14 Noiembrie – Ziua Dobrogei – perioada 26 octombrie -12 noiembrie 

2021 

 au fost distribuite în mediul on-line spectacolele/ evenimentele din arhiva video a 

ansamblului, 

 au fost distribuite în mediul on-line peste 500 de postări  

 Comunicate de presă/ impact mediatic 
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 în decursul anului 2021 publicul tulcean a fost informat cu privire la activitatea/ 

evenimentele organizate de ansamblul prin emiterea a 18 comunicate de presă  

atât pentru presa scrisă cât și on-line de la nivel local/național, 

 evenimentele organizate de către instituție au avut un impact mediatic de peste 60 

de apariții în presa scrisă și on-line. 

 Politica managerială a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  este marcată 

de deschidere și implicare în comunitatea locală, națională și internațională a mea în calitate 

de  manager. 

 în anul 2021 am a participat la 15 manifestări, evenimente, ședințe, intervenții 

radio/TV, etc în calitate de invitat, 

 în exercitarea atribuțiilor sale, managerul a emis în anul 2021 – 38 de decizii. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  a reușit să se mențină în atenția 

publicului și a presei prin nivelul înalt de calitate și profesionalism al evenimentelor 

organizate. Datorită profesionalismului de care dă dovadă ansamblul tulcean s-a bucurat de 

mumeroase invitații de colaborare cu televiziunea Favorit Tv (televiziune cu profil folcloric cu 

o audiență ridicată în rândul acestui segment de profil)  

 în studiourile Favorit Tv s-au înregistrat 4 ediții ale emisiunii Familia Favorit. 

 apariții la televiziunile/ radiourile : TVR1, TVR3, TVR Iași  și Favorit TV, 

Antena 3 Constanța; Radio Delta, Radio România Actualități, Radio România 

Antena Satelor, Radio Constanța,  

Repertoriul ansamblului a fost îmbogățit printr-o Suită de dansuri din Muntenia  predată 

de maestrul coregraf, Marin Barbu, iar premiera suitei va avea loc în 2022. În anul 2021 a 

avut loc și premiera unei Suite de dansuri bulgărești – în cadrul Spectacolului Folcloric 

Multietnic, în luna aprilie. 

 au fost continuate și finalizate înregistrările cu orchestra ansamblului pentru 

realizarea a două CD - uri audio cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 

Deltei”   

 Activitatea de promovare, cercetare și păstrare a culturii tradiționale a 

ansamblului: 

 în anul 2021 – au fost editate 3 lucrări de cultură și artă tradițională: 
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 numerele patru și cinci ale Revistei Dobrogea, revistă de cultură și 

artă tradițională,   

 numărul șapte al Revistei Etnos, revistă de etnologie, folclor și 

mitologie, 

 

 

 În Registrul de corespondență, din cadrul instituției au fost înregistrate:  

 

    - 1303 INTRĂRI           -în medie 150 de documente lunar    

   -  609  IEȘIRI 

 

Toate evenimentele pe care Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  le-a 

organizat au fost influențate de contextul pandemic, iar în cadrul acestora au fost respectate 

normele impuse de lege la momentul desfășurării, sănătatea publicului, a invitaților și a 

personalului fiind primordiale. 

 

Ansamblul Folcloric „Dorulețul” a participat  în anul 2021 la următoarele manifestări 

cultural  -  artistice și spectacole:    

Manifestări susținute în Piața Civică din municipiul Tulcea - 7; 

Spectacole susținute la Teatrul „Jean Bart” Tulcea - 6; 

Festivaluri naționale - 1; 

Festivaluri internaționale - 1;          

    

Eu, în calitate de manager am a participat în anul 2021 la următoarele manifestări:   

- 7 februarie 2021- Tulcea – Filmări/înregistrări pentru Titlul de Ambasador al Festivalului 

„Regina Sânzienelor” – candidat, profesor coregraf Ștefan Coman.  

  -  9 februarie 2021 - Interviu- Antena 3 Constanța - Ștefan Coman, în dublă calitate de 

manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea 

și coregraf al Ansamblului Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” al Centrului Cultural 

Județean „Teodor T. Burada” al Consiliului Județean Constanța, invitat la emisiunea „Cântec, 

tradiții și povești” , realizator Rodica Șerban,  redactor Daniela Leanca. 
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- 18 februarie 2021 - ora 13:00- manager Ștefan Coman- interviu pentru Radio România 

Actualități-realizator Luisiana Bigea ( difuzare radio – sâmbătă, 20 februarie, ora:6:00- 

Calendar cultural) 

            - 18 febrruarie 2021 - ora 15:00- manager Ștefan Coman- intervenție în direct la Radio 

România Antena Satelor, - realizator  Ileana Vieru 

            - 20 febrruarie 2021  -  ora 15:30- manager Ștefan Coman- intervenție în direct la Radio 

Constanța- realizator Cezar Colimitra. 

            - 22 februarie 2021  - Radio„ Antena Satelor” –Interviu cu managerul Ștefan Coman, ora -

15:15. 

             -23 aprilie 2021 - Radio „România Actualități”- interviu  cu managerul Ștefan Coman,orele 

13:30  

              -5- 7 iunie  2021 - Bistrița Năsăud – Complex Muzeal - Spectacol aniversar „Dor Romînesc – 

25”  

             -18-20 iunie 2021  - Rădăuți (Suceava) – Festivalul concurs „ Regina Sânzâienelor”, participă 

Managerul instituției Ștefan Coman în calitate de președinte al juriului. 

            - 12 august  2021- Radio Antena Satelor – interviu cu domnul manager Coman Ștefan – ora 

15:30 

             - 15 septembeie 2021 – Consiliul Județean Galați – ora 14:00 – Manager Ștefan Coman  

             - 21 septembrie 2021 -Iași – Simpozionul Național Constantin Arvinte – Participare Manager  

                - 6 octombrie 2021 - Sediul Ansamblul Artistic „Baladele Deltei”- ora 11:00 – Ședința 

Comitetului Director CIOFF  România- participare online – managerul Ștefan Coman- secretar 

general CIOFF România  

                  - 4 noiembrie 2021   - Sediul – Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”- ora15:10 

– interviu în direct Radio Antena Satelor București  -manager  Ștefan Coma 

                 -19,20,21 noiembrie 2021  - Brăila  - Cursuri cu profesori și coregrafi din Județul Brăila 

Managerul Ștefan Coman ,Marin Barbu                                                                                    
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 Dacă în anul 2019 au fost 189 de manifestări, în 2020, pandemia a redus semnificativ 

numărul acestora la 40, dar am speranța că anul 2022 va aduce o creștere semnificativă care 

a început să se simtă din 2021, când am avut 67 de manifestări. 

 

2.1. Reformularea mesajului 

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

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” urmăreşte : 

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

festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte asemenea; 

 evenimente culturale variate în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a 

cetăţenilor la viaţa culturală; 

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

fiecărei zone etnofolclorice din judeţul Tulcea; 

 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; 

 păstrarea şi cultivarea specificului zonal; 

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

 iniţierea şi desfăşurarea programelor culturale de conservare şi promovare a culturii 

MANIFESTĂRI 

CULTURAL 

ARTISTICE ȘI 

SPECTACOLE 

 

2019 

 

189 

2020 

an pandemic 

40 

2021 

an pandemic 

67   



 

 

 

  

  135 
 

 

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; 

 propagarea turismului cultural de interes local; 

 expunerea 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; 

 Menținerea activă a arhivei Ansamblului - actualizarea arhivei foto şi video şi 

organizarea dosarelor de evenimente şi a dosarelor de presă; 

 Relaţia cu presa: 

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

presă, articole sau interviuri; 

 creşterea numărului de parteneri media şi a calităţii parteneriatelor; 

-    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;    

 Informare constantă:  

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

 - informarea periodică a partenerilor media şi a potenţialilor parteneri şi sponsori despre  

activitatea Ansamblului şi realizarea unui decont de imagine; 

 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; 

 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 

VOV 
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a. Vocaţia, aptitudine deosebită pentru o anumită artă chemarea, predispoziție pentru 

tradiție și folclor. 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. 

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 
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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; 

-  auto-exigenţă; 

- perfecţionare. 

c.    Profesionalismul 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. 

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.  
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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. 

La nivelul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” s-au implementat și măsuri 

cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-COV 2: 

- asigurarea materialelor și produselor de dezinfecție: săpun, mănuși, dezinfectant, măști; 

- pe perioada stării de alertă s-au suspendat o parte a activităților cultural artistice 

- organizarea proiectelor în aer liber cu respectarea tuturor măsurilor de igienă și 

prevenire; 

- următoarele măsuri suplimentare de igienă: 

a) instruirea salariaților privind spălarea pe mâini de cel puțin 2 ori/oră, precum și ori  de 

câte ori intră în contact cu documente provenite din exterior; 

b) dezinfectarea suprafețelor de lucru la fiecare 2 ore; 

c) purtarea măștii de protecție permanent; 

d) dezinfectarea de cel puțin patru ori pe zi a clanțelor și a balustradelor cu dezinfectant; 

e) dezinfectarea mânerelor metalice ale scaunelor; 

f) aerisirea spațiilor interioare în funcție de activitățile specifice; 

g) realizarea activității de curățenie cu produse pe bază de alcool și clor; 

h) accesul persoanelor străine doar pe baza certificatului verde; 

 

 

 

2. Analiza statului de funcţii: 

Anul 2021 

Posturi Aprobate Ocupate Vacante 

Total 73 61 12 

Personal de conducere 4 4 0 

Personal de specialitate 50 45 5 

Personal tehnico-administrativ 19 12 7 
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Potrivit prevederilor legale în materie, în anul 2021 au fost efectuate evaluările 

personalului pentru perioada 1.01.2020 – 31.12.2020. 

Ca măsuri de reglementare internă menţionăm: 

 Actualizarea Procedurilor operaţionale privind controlul managerial intern conform 

Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 600/2015 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 2021, 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; 

 În exercitarea atribuţiilor sale, managerul instituţiei a emis, în anul 2021, 38 de decizii.  

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

umane, au fost emise decizii care au vizat: 

- încetarea sau suspendarea unor contracte individuale de muncă; 

- radiere sancțiuni;          

- numirea sau delegarea unor angajați pentru exercitarea unor atribuții de serviciu, 

precumși de încetare a exercității temporare a unor funcții; 

  - constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor; 

- constituirea comisiei pentru recepţia bunurilor şi a obiectelor de inventar, precum și a 

comisiei S.C.I.M.;  

 - constituirea comisiilor de concurs, promovare, angajare; 

 - constituirea comisiilor de inventariere;          

- inventarierea anuală a patrimoniului. 

3. Analiza capacităţii instituţionale din punctul de vedere al resursei umane proprii 

şi/sau externalizate; 

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

funcţionează Consiliul Administrativ, ca organ deliberativ de conducere. Atribuțiile specifice 
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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 5 ședințe în care au fost emise 5 hotărâri.  

4.  Analiza capacităţii instituţionale din punct de vedere al spaţiilor şi patrimoniului 

instituţiei, propuneri de îmbunătăţire; 

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

Centrului Cultural „Jean Bart”, aflat în subordinea Consiliului Județean Tulcea, situat pe 

strada Mircea Vodă, nr. 67 A, Tulcea, în baza unui contract de închiriere cu nr. 796 din data 

de 30.04.2020.  

Bunurile mobile și imobile aflate în administrare a 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, 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 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 sănătate și acuză 

frecvent dureri de spate. Această situație trebuie remediată. 
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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 contabilul șef și de 

Consiliul de Administrație. 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 s-a 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 s-a recurs la delegare au fost următoarele:  

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

concediu medical); 

- 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: 
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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 U.A.T. 

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 a 

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 inaintează, 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 12 

aprilie 2021 prin Hotărârea nr. 92 a Consiliului Local Tulcea. 
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În cursul anului, acesta a suferit rectificări, astfel: 

- prin HCL 230/10.08.2021 au fost majorate atât veniturile, cât și cheltuielile cu suma de 

1.331.,00 mii lei; 

- prin HCL 255/29.09.2021 Bugetul de venituri și cheltuieli a fost rectificat prin majorarea 

veniturilor și cheltuielilor cu suma de 25,00 mii lei reprezentând Transferuri voluntare – Donații 

și sponsorizări. Sponsorizarea instituției a venit din partea Fundației ÎNFRĂȚIREA Constanța 

pentru organizarea unui spectacol de folclor la care să participe Ansamblul Etnofolcloric 

”Plăieșii” din Republica Moldova – spectacolul a fost amânat pentru data de 3 aprilie 2022. 

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

-  lei – 

Categorii Aprobat inițial 
2021 

Aprobat final 
2021 

Realizat 
2021 

% din prevederi 
definitive 

Total venituri 3.150.000 4.506.000    4.071.317 90,30% 

Venituri proprii    150.000 150.000       140.317 93,50% 

Subvenţii 3.000.000 4.331.000     3.906.000 90,10% 

Donații și 

sponsorizări 

- 25.000          25.000 100,00% 

 

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:  

a) cheltuieli de personal - include cheltuielile legate de salarii, sporuri pentru condiții de 

muncă, indemnizații de delegare, indemnizație de hrană, 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:  
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ANUL 2021                                                                                                               - lei - 

Subdiviziune bugetară Aprobat inițial Aprobat final 
 

Realizat 
 

% din 
prevederi 
definitive 

Total cheltuieli 3.150.000 4.506.000 4.037.688 89,60% 

Cheltuieli de personal 2.410.000 3.720.000 3.537.099 95,08% 

Cheltuieli pentru bunuri şi servicii 698.000 723.000 440.434 60,91% 

Alte cheltuieli 42.000 63.000 60.155 95,48% 

Active nefinanciare - - - - 

 

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 2021 

Nr. 

crt. 
Programul/Proiectul Devizul estimat 

Devizul 
realizat 

Observații, 
comentarii, 
concluzii 

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

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

500 - 15 ianuarie 

2. ”Uniţi în cuget şi simţiri”  

Concurs on-line 

5.000 4.650  24 ianuarie  
 

3. Premiile Ansamblului Artistic 
“Baladele Deltei” 

1.500 -  Ianuarie - 
decembrie   

4. Seri folclorice româneşti de 
muzică, poezie, literatură. Vor fi 
susţinute spectacole cu folclor 
musical – coregrafic din zonele 
Dobrogea, Moldova, Ardeal, Oltenia, 
etc. 

50.000 
 

 

28.293 
 

 ianuarie – 
decembrie 
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5. ”Obicei de primăvară  - 
Dragobetele". Spectacol artistic 
Concurs on-line pe această temă  

3.000 2.650 24 februarie 

6. „8 Martie – Ziua Femeii”.Spectacol 
de romanţe şi cântece de petrecere 
dedicat zilei femeii   

500 - 8 martie 

7. FLORI MUZICALE -  Momente de 
inspirație tradițională.Cultura în 
cântecul popular și cel spiritual 

8.500 - 
 
 
 

martie – 
noiembrie 

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

4.500 - 10  aprilie  

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

2.500 - 18 aprilie 

10. „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.  

1.000 - 29 aprilie  
 

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

15.000 - aprilie – 
decembrie 

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

1.500 - 9 mai  
 

13. Ziua Costumului și Portului 
Popular Românesc. Spectacol 
tradițional 

1.500 - 9 mai 

14. * Festivalul Țărilor Dunărene și al 
Românilor de Pretutindeni 

4.000 - 13 – 17 mai 

15. Festivalul - concurs Interjudețean 

pentru Copiii din grădinițe. 
Participa formatii de copii din 
gradinitele municipiului  Tulcea 

500 -   21 mai    

16. Aromani de ieri si de azi. Vor avea 1.000 - 23 mai  
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loc spectacole cu jocuri cunoscute de 
artisti dansatori locuitori ai orasului si 
judetului Tulcea.  

 

17. * Festivalul Minorităților Naționale 
 Promovarea culturii minorităților 
naționale 

5.000 - 2 – 4 iunie 
 

18. Festivalul – concurs Naţional de 
Interpretare a  Muzicii 
Populară  « Natalia Şerbănescu », 
ediţia a X – a. Participă concurenți din 
toată țara 

30.000 - 9 – 12 iunie  

19. Ziua Universală a Iei 500 - 24 iunie 

20. Festivalul  - concurs Internaţional 
de folclor pentru copii şi tineret 
„Peştişorul de Aur", ediţia a XXVIII - 
a. Participă ansambluri folclorice din 
14 ţări şi 15 ansambluri din România 

195.000 - 7 - 12 august  

21. Festivalul  - Concurs de muzică 
corală și religioasă ”Ludovic 
Paceag”   Coruri, grupuri corale, 
interpreți de muzică corală din țară. 

20.000 - 17 - 19 

septembrie 

22. Festivalul  toamnei  dobrogene. 

"Târgul de toamnă" 

Agricultura – legătura dintre cultura 

pământului și cultura tradițională 

5.000 4.731 23 – 26 
septembrie  

23. Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice. Spectacol dedicate Zilei 

de 1 Octombrie  - Ziua Internațională 

a persoanelor vârstnice 

5.000 - 30 septembrie 

 

24. *Festivalul de Romanțe și Cântece 
de Petrecere ”Jos pe malul 
Dunării”   

25.000 - 20 - 22 

octombrie 

25. * Festivalul Internațional al 
Rapsozilor și Lăutarilor ”Georges 
Pantazi Boulanger”  

40.000 - 3 - 5 noiembrie 

26. „14 noiembrie - ziua Dobrogei”. 

”Sărbătoarea Dobrogei” 

Concurs fotografic ”14 Noiembrie în 
imagini” 

15.000 10.620 14 noiembrie 

  



 

 

 

  

  148 
 

 

27. „1 decembrie - Sărbătoarea 

naţiunii”  

Concurs fotografic ”1 Decembrie în 
imagini” 

20.000 18.287 1 decembrie 

Istoria României  

28. „LERU'I LER” - Festival – concurs 
Județean de colinde, datini şi 

obiceiuri de iarnă. Concurs cu tema 
„Sărbătorile de iarnă în nordul 

Dobrogei”  
Spectacol de Datini și Obiceiuri de 

Iarnă ”LA DALBĂ CETATE”  

40.000 30.146 7 – 11 

decembrie 

 

Obiceiuri și 

colinde din alte 

zone ale țării 

29.  Schimb de experienţă între 
grupurile  folclorice din strainatate  şi 
Ansamblurile folclorice „Baladele 
Deltei” şi „ Doruleţul „  

10.000 - ianuarie - 

decembrie 

Cunoaşterea 

tradiţiilor 

neamului şi de 

către alte ţări. 

 

Manifestările culturale cuprinse în programul minimal nu s-au putut realiza din cauza 

contextului pandemic. 

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 categorii de bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ 

redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu menţionarea celorlalte 

facilităţi practicate; 

ANUL 2021 

Total venituri proprii – 140.317,30 lei    

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

Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor instituţiei pentru anul 2021 este de 

3,47% , în creștere față de 2,68 % în anul 2020. 

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

tarife practicate:  
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 - bilete intrare spectacole: 6.974,10 lei, din care: 765 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 3,15 lei x 0 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 6,30 lei x 453 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 8,40 lei x 0 bilete 

  - bilete spectacole cu valoare nominală de 12,60 lei x 252 bilete 

- bilete spectacole cu valoare nominală de 15,75 lei x 60 bilete 

-  prestări servicii artistice: 124.900,00 lei; 

-  închiriere mijloc transport: 3.543,20 lei; 

- înregistrare negative melodii: 4.900,00 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 sumă de 25.000,00 lei de la Fundația 

ÎNFRĂȚIREA Constanța. 

 

4. soluţii şi propuneri privind gradul de creştere a surselor atrase/ veniturilor 

proprii în totalul veniturilor: 

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 2021 

Buget total aprobat 
(mii lei) 

Cheltuieli de personal 
aprobat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 

4.506,00 3.720,00 82,55 
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Cheltuieli de personal 
aprobat (mii lei) 

Cheltuieli de personal 
realizat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 

3.720,00 3.537,10 95,08 

 4.2. analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total; 

Buget total aprobat 
(mii lei) 

Cheltuieli de capital 
 aprobat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 

5.392,00 - - 

 

 

Cheltuieli de capital 
 aprobat (mii lei) 

Cheltuieli de capital 
 realizat (mii lei) 

Ponderea în cadrul 
bugetului(%) 

- - - 

 

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 2021 

Cheltuielile efectuate în cadrul raporturilor contractuale, respectiv convenţii civile, 

drepturi de autor, drepturi conexe au fost în suma de 27.623,00 lei. Ponderea cheltuielilor 

reprezintă 0,68 %. 

 

4.5. cheltuieli pe beneficiar, din care: 

 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2021 
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Cheltuieli pe beneficiar 

(subvenţie + venituri - 

cheltuieli de capital)/nr. de 

beneficiari  

Subvenție 3.906.000 lei + venituri 140.317 lei – cheltuieli de 

capital 0 lei: nr.beneficiari 15.325 = 264,03 lei 

a) din subvenţie; 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2021 

Cheltuieli pe beneficiar din subvenţie 254,88 lei 

 

b) din venituri proprii. 

Cheltuieli pe beneficiar Anul 2020 

Cheltuieli pe beneficiar din venituri 9,15 lei 

 

 

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea 

misiunii specifice instituţiei conform sarcinilor formulate de autoritate - 

2018-2022:  

 

1. Viziune 

Ansamblul împlinește anul acesta 25 de ani de la înființare. Este o instituție inovatoare în 

peisajul folclorului românesc, reprezentând cu mândrie zona Dobrogei. Considerăm că acești 

ani au însemnat o etapă importantă în evoluția culturii tradiționale și a folclorului românesc. 

Instituţia iniţiază şi implementează proiecte pe direcţia conservării şi promovării 

valorilor culturii populare, pe toate segmentele. De asemenea, îndrumă şi oferă consultanţă, 

păstrează contactul cu prezentul prin mijloace moderne de reprezentare a tradiţiilor. Pe 

segmentul de spectacole, dezvoltarea gamei acestora şi îmbogăţirea ofertei culturale sunt 

priorităţi. 

Factorii care asigură activitatea de succes a Instituţiei sunt: personalul calificat, dinamic şi 

cu medie tânără de vârstă, experienţă în domeniul managementului de proiecte culturale, 

personal artistic dedicat şi foarte talentat, cantitatea, calitatea şi diversitatea manifestărilor 
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culturale realizate; caracterul inovator al evenimentelor realizate, repertoriul foarte bogat, 

variat şi de calitate, fapt atestat de specialişti, calitatea parteneriatelor cu structuri importante 

de profil, din ţară şi străinătate, numărul mare de prestaţii artistice,  colaborarea cu artişti cu 

înalt grad de profesionalism şi recunoaştere profesională. Manifestările realizate de către 

Instituţie se adaptează continuu nevoilor culturale ale publicului ţintă, în ritmul impus de 

realitatea socio - economică 

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 

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” va contribui ca și până acum la 

dezvoltarea culturală a comunității căreia îi aparține, realizând și prezentând tuturor 

categoriilor de public producții artistice valoroase, incitante, urmărind să promoveze actul 

cultural de calitate și să faciliteze accesul la cultură tradițională al tulcenilor și nu numai. 

Misiunea de bază a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  este de a contribui 

la cercetarea, păstrarea şi valorificarea culturii tradiţionale, de a crea noi perspective cultural-

artistice prin diversificarea ofertei instituţionale, de a contribui la dezvoltarea nivelului de 

dezvoltare culturală a comunității și de a promova valorile culturii tradiționale în plan local, 

județean, național și internațional.  

Cu fiecare acțiune și eveniment inițiate și organizate, ansamblul participă la consolidarea 

imaginii municipiului, județului Tulcea și a României ca zone culturale, răspunzând în acest fel 

la nevoile și la așteptările publicului vis-a-vis de consumul de cultură.  

Succesul misiunii pe care instituţia şi-a asumat-o se reflectă în dinamica numărului de 

beneficiari şi în structura acestora pe grupe de vârstă şi pe nivele de educaţie, precum şi în 

calitatea proiectelor şi partenerilor. 

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: 

- conservarea, cercetarea, protejarea, promovarea și valorificarea culturii tradiționale și 

a patrimoniului cultural material și imaterial din judeţul Tulcea; 
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- evenimentele inițiate și organizate de instituție și cuprinse în programul minimal anual, care 

au avut la bază principiul diversității culturale, fiind create în beneficiul tuturor cetățenilor, 

indiferent de vârstă, de categorie socio-profesională, convingeri religioase, etnie etc.; 

- oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și participare a cetățenilor la viața culturală;  

- consolidarea relațiilor de bună colaborare cu alte instituții de cultură și factori implicați în 

promovarea culturii;  

- colaborarea cu cei mai importanți artiști, creatori, cu cele mai bune ansambluri;  

- revitalizarea activității la nivelul așezămintelor culturale din județ;  

- dezvoltarea de structuri și elemente ale culturii de performanță prin organizarea de 

festivaluri, expoziții, cursuri de inițiere, târguri de meșteri populari, spectacole și turnee 

cultural-artistice, lansări de carte, cu sprijinirea participării la acestea a creatorilor și a altor 

oameni de cultură;  

- dezvoltarea turismului cultural în județul Tulcea;  

- promovarea și susținerea excelenței în domeniul cultură populară și cultură de performanță 

la nivelul județului;  

- promovarea națională și internațională a imaginii județului Tulcea și a Dobrogei; 

4. Strategie culturală, pentru întreaga perioadă de management; 

Instituția a răspuns pozitiv strategiilor de dezvoltare în domeniul culturii, formulate de 

Consiliul Local Tulcea, pentru perioada la care facem referire, strategia de management fiind 

orientată în permanență către îmbunătățirea și dezvoltarea activității Ansamblului Artisitc 

Profesionist „Baladele Deltei” prin următoarele: 

 - accesul  la  informație  prin  metodele  electronice–site,  e-mail,  rețele  de socializare; - 

accesul la spectacole, expoziții, workshop-uri;  

- crearea condițiilor necesare creșterii numărului de beneficiari de servicii culturale prin 

diversificarea conținuturilor artistice și creșterea numărului de evenimente organizare în 

mediul rural;  

- diversificarea ofertei de servicii culturale – organizarea de festivaluri, concerte, expoziții, 

etc.;  

- susținerea proiectelor cultural-artistice inițiate de alte instituții de cultură și educație  
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- angajarea Ansamblului Artisitc Profesionist „Baladele Deltei”  în parteneriate și acorduri de 

colaborare cu alte instituții; 

- atragerea de fonduri nerambursabile  în  scopul  valorificării   patrimoniului cultural imaterial 

în  țară și în străinatate;  

- dotarea instituției la standarde optime și cu mijloacele tehnice necesare. Factorii interni ce 

influențează strategia culturală vizează resursele umane existente, resursele economico-

financiare, administrarea acestor resurse, termenele, bugetul, comunicarea internă şi 

managementul riscurilor. Factorii externi care influențează strategia culturală sunt mediul 

înconjurător concurențial, adică piața culturală locală, județeană și națională, și publicul.  

Strategia cultural-artistică a Instituției are la bază reglementările legislative în vigoare, 

factorii interni și externi și va fi axată pe următoarele direcții:  

- cercetarea, revitalizarea și promovarea patrimoniului material și imaterial;   

- realizarea de evenimente-festivaluri, turnee, spectacole, reconstituiri etc., la cel mai înalt 

nivel cultural;  

- educarea copiilor în spiritul culturii tradiţionale;  

- dezvoltarea de proiecte culturale pentru turiști;  

- integrarea minorităților;  

- dezvoltarea de proiecte culturale pentru românii din diaspora;  

- fidelizarea publicului și atragerea de noi categorii de public;  

- extinderea rețelei de parteneriate cu instituții similare, din țară și străinătate;  

- diversificarea activităților de marketing și PR;  

- formarea profesională continuă a personalului de specialitate și administrativ;  

- buna organizare și gestionare a bugetului. 

  Activitățile și acțiunile specifice s-au realizat și urmează a se realiza în continuare în 

baza programelor propuse:   

- cercetarea patrimoniului cultural imaterial din județul Tulcea 

- conservarea patrimoniului cultural imaterial specific local/zonal/județean  

- consolidarea colaborării cu intituții care desfășoară activități în domeniul culturii tradiționale  

- valorificarea și promovarea culturii tradiționale, ca urmare a campaniilor de cercetare - 

valorificarea și promovarea culturii tradiționale prin spectacolele Ansamblului Artisitc 

Profesionist „Baladele Deltei”  
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- valorificarea și promovarea culturii tradiționale prin activitățile de educație  permanentă 

 Planul cultural: 

    Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are ca scop:  

- promovarea diversităţii culturale; 

- editarea de reviste de specialitate 

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

precum și ale patrimoniului cultural naţional şi universal;  

- 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; 

- 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;  

 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. 
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 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 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; 
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- 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 

În organizațiile și instituțiile publice de cultură, activitatea de marketing contribuie și 

subliniază performanța managerială a instituției, fără a deveni niciodată un scop în sine. 

Marketing-ul cultural este o activitate complexă care implică, în primul rând, creativitate, dar și 

previziune, planificare și organizare, fiind imposibil de aplicat în absența unei construcții 

manageriale. De cele mai multe ori, în instituțiile publice de cultură, Marketingul nu face 

altceva decât să valideze o viziune corectă, subliniind, comunicând și scoțând în evidență 

punctele tari ale organizației. Anul trecut a fost mai mult decât tumultuos, cu nenumărate crize 

generate de pandemia globală și restricții sociale care au modificat aproape fiecare aspect al 

vieții de zi cu zi, dar și cu invenții, progrese și idei care au făcut mai ușoară adaptarea tuturor 

la noua realitate. O simplă observație a comportamentelor și a acțiunilor din jurul nostru ne 

indică faptul că lucrurile sunt într-o schimbare continuă, iar nevoia de adaptare la contextul 

actual nu este decât un instinct firesc. În același sens, activitățile de marketing și comunicare 

din mediul online s-au ghidat după trenduri noi și profiluri adaptate ale audiențelor, dar, poate 

cel mai important, au împărțit aceeași „scenă” cu însuși conținuturile pe care le promovau, 
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mutate exclusiv în mediul online, pentru a putea supraviețui, sub presiunea restricțiilor 

contextului pandemic. 

      Activitățile 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 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; 
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- 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 

însoțite de imagini elocvente și de copii de pe afișe; 

- folosirea site-urilor web de pe internet (Facebook, Youtube și altele).  

- vom valorifica site-ului ansamblului, vom realiza și încărca spoturi video și prezentări Power-

Point ale spectacolelor și festivalurilor susținute de cele două ansambluri folclorice; 

- 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. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și Ansamblul Folcloric de copii 

„Dorulețul” au participat la diverse manifestări culturale interne și internaționale. 

6. Proiectele propuse în perioada managerială 2018 - 2022, sunt după cum urmează: 

Nr 

Crt 

Denumirea 

proiectului 

Descrierea proiectului Perioada de 

desfășurare 

1. 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, 

Mai   

 

 

 

anual 
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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 

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. 

2. 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; 

Octombrie   

 

anual 

3. 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”. 

Noiembrie 

 

anual 

4. Festivalul 

”Minorităților 

Naționale” 

Scopul acestui proiect este descoperirea și 

promovarea ansamblurilor folclorice de dansuri 

și grupuri vocale, considerând că în acest mod 

Iunie 

 

anual 
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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. 

   

 

Aceste evenimente în anul 2021 nu s-au 

putut realiza din cauza contextului pandemic 

 

 

 

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 următorului an vor fi organizate diverse manifestări și evenimente 

culturale, relevante prin natura lor pentru obiectivele și principiile fundamentale ale instituției, 

conform cerințelor publicului. 
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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 2022 conform 

Contract de 

management 

Anul 2022 

aprobat prin HCL 

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

1. TOTAL VENITURI, 

din care 

6.604,00 4.170,00 

 1.a. Venituri proprii,din care 280,00 170,00 

  1.a.1. Venituri din activitatea de bază 265,00 135,00 

  1.a.2. Surse atrase - - 

  1.a.3. Alte venituri proprii 15,00 35,00 

 1.b. Subvenţii/alocaţii 6.324,00 4.000,00 

 1.c. Alte venituri   

2. TOTAL CHELTUIELI, 

din care 

2.a. Cheltuieli de personal,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 

6.604,00 

 

4.230,00 

 5.224,00 2.866,00 

5.100,00 2.632,00 

124,00 234,00 

1.380,00 1.312,00 

612,00 690,00 

300,00 300,00 

- - 

220,00 95,00 
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  2.b.4. Cheltuieli de întreţinere 

  2.b.5. Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 

2.c. Alte cheltuieli 
2.d Cheltuieli de capital 

248,00 227,00 

- 52,00 

- - 

 

2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru următoarea perioadă a 

managementului: 

2.1. la sediu; 

Anul 2021 

realizat 

Anul 2022 

previzionat 

- - 

2.2. în afara sediului. 

Anul 2021 

realizat 

Anul 2022 

previzionat conform Contract 

de management 

Anul 2021 

previzionat conform Program 

de activități lunar 

15.325 40.000 88.800 

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. 
Spectacol aniversar – 25 de ani de 

activitate 

mare 700 

4. 
Premiile Ansamblului Artistic 

“Baladele Deltei” 

mic 350 

5. 
Seri folclorice româneşti de muzică, 

mare 2000 
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poezie, literatură. 

6. 
Obicei de primăvară - „Dragobetele" 

mic 350 

7. 
„8 Martie – Ziua Femeii” 

mic 550 

8. 
Festivalul  - concurs Interjudeţean 

de Folclor „Florile Dobrogei” 

mediu 600 

9. 
„Dans. Dans. Dans.”    

mic 2000 

10. 
Gala Folclorului Dobrogean 

mediu 5000 

11. 
FLORI MUZICALE   
 

mediu 1500 

12. 
Festivalul - concurs Judeţean de 

Folclor Dobrogean pentru Copii şi 

Tineret „Cununa dansului şi portului 

popular dobrogean”  

mediu 1000 

13. 
„9 Mai -  Ziua Europei  

Flashmob 

mic 2000 

14. 
Festivalul Țărilor Dunărene și al 

Românilor de Pretutindeni 

mare 1000 

 

15. 
Ziua Costumului și Portului Popular 

Românesc. 
mic 1500 

16. 
Aromani de ieri si de azi 

mic 3000 

17. 
Festivalul - concurs Interjudețean 

pentru Copiii din grădinițe 

mic 500 

18. 
Festivalul Minorităților Naționale 

mediu 2000 

19. 
Festivalul – concurs Naţional de 

Interpretare a  Muzicii Populare 

« Natalia Şerbănescu », ediţia a XI-a 

mare 1500 

20. 
Festivalul  - concurs Internaţional 

de folclor pentru copii şi tineret 

mare 35000 
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„Peştişorul de Aur", ediţia a XXVIII - 

a 

21. 
Festivalul  toamnei  dobrogene. 

"Târgul de toamnă" 

mic 5000 

22. 
Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice 

mic 800 

23. 
Festivalul de Romanțe și Cântece 

de Petrecere ”Jos pe malul Dunării” 

Dunăre, Dunăre drum fara pulbere 

mediu 600 

24. 
Festivalul Internațional al 

Rapsozilor și Lăutarilor ”Georges 

Pantazi Boulanger” 

mare 500 

25. 
Festivalul - concurs  Interjudețean 

de muzică corală și religioasă 

”Ludovic Paceag” 

mediu 900 

26. 
„14 noiembrie - ziua Dobrogei” 

mediu 2000 

27. 
„1 decembrie - Sărbătoarea 

naţiunii” 

mediu 8000 

28. 
„LERU’I LER” – Festival – concurs 

de colinde,datini şi obiceiuri de 

iarnă 

 

Spectacol de Datini și Obiceiuri ”la 

dalbă cetate” 

mediu 

 
 

mediu 

5000 

 

29. 
Ziua Universală a Iei 

mic 1500 

30. 
Festivaluri naționale și 

internaționale 

mic 1600 

31. 
Alte tipuri de proiecte 

Ziua Internațională a Romilor 

mic 1000 

 
TOTAL 

 88.800 
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- Proiecte mici – cu valoarea cuprinsă între 0 – 12.000 lei  

- Proiecte medii – cu valoarea cuprinsă între 12.001 lei și 45.000 lei  

- 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 

Buget 
prevăzut 

pe program 
aprobat prin 

Contractul de 
management 

(lei) 

Buget prevăzut 
pe program 
aprobat prin 

BVC 
(lei) 

1. 

„Uniţi în cuget şi 

simţiri”  

Spectacol artistic 

dedicat zilei de 24 

ianuarie – Ziua Unirii 

1 20.000,00 25.000,00 

2. 

„Eminescu”  - Seară 

de muzică, poezie şi 

dans 

Spectacol de poezie, 

cântece  şi romanţe din 

lirica eminesciană 

1 3.500,00 3.500,00 

3. 

Premiile 

Ansamblului Artistic 

“Baladele Deltei” 

Vor fi acordate premii 

celor care au sprijinit 

activitatea Ansamblului 

Artistic „Baladele 

Deltei” 

1 2.500,00 2.500,00 

4. 

Seri folclorice 

româneşti de 

muzică, poezie, 

literatură. 

 

Vor fi susţinute 

spectacole cu folclor 

muzical – coregrafic 

din zonele Dobrogea, 

Moldova, Ardeal, etc.  

1 55.000,00 40.000,00 

5. 
Obicei de primăvară 

- „Dragobetele" 

Organizarea de 

concursuri pe această 

1 17.000,00 8.000,00 
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temă în municipiul 

Tulcea 

6. 

„8 Martie – Ziua 

Femeii” 

Spectacol de romanţe 

şi cântece de 

petrecere dedicat zilei 

femeii   

1 9.000,00 2.000,00 

7. 

Festivalul  - concurs 

Interjudeţean de 

Folclor „Florile 

Dobrogei” 

Promovarea cântecului 

dobrogean, a valorilor 

locale şi judeţene. 

1 21.000,00 14.000,00 

8. 

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 10.500,00 14.000,00 

9. 

25 de ani de 

activitate ai 

Ansamblului Artistic 

„Baladele Deltei” 

Tulcea 

Cultura tradiţională – 

mod de cunoaştere a 

identităţii naţionale. 

Spectacole inchinate 

celor 25 de ani de 

activitate    

1 40.000,00 60.000,00 

10. 

„Dans. Dans. Dans.”    Spectacol artistic -  

flash mob de dans 

popular susţinut cu 

ocazia   Zilei Mondiale 

a Dansului – 29 aprilie.  

1 7.500,00 3.000,00 
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11. 

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 40.000,00 25.000,00 

12. 

FLORI MUZICALE  

  

 

Promovarea 

sărbătorilor tradiționale 

Cultura în cântecul 

popular și cel spiritual 

1 35.000,00 25.000,00 

13. 

„9 Mai -  Ziua 

Europei”  

 

Spectacol dedicat zilei 

de 9 mai – Ziua 

Europei. România în 

contextul integrării în 

Uniunea Europeană. 

1 22.500,00 5.000,00 

14. 

 

 

Festivalul Țărilor 

Dunărene și al 

Românilor de 

Pretutindeni 

 

Scopul acestui proiect 

este acela de a reuni 

la Gurile Dunării 

formații reprezentative 

ale folclorului țărilor 

prin care marele fluviu 

european trece.  

1 120.000,00 

 

70.000,00 

 

 

 

 

 

15. 

Ziua Costumului și 

Portului Popular 

Românesc. 

Spectacol tradițional 1 30.000,00 10.000,00 

 

16. 

Aromani de ieri si de 

azi 

Jocurile aromâne între 

păstrare și continuitate 

prin spectacolul 

folcloric 

1 22.500,00 6.000,00 
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17. 

Festivalul - concurs 

Interjudețean pentru 

Copiii din grădinițe 

Promovarea culturii 

tradiționale în rândul 

copiilor din grădinițe 

 

1 16.500,00 3.500,00 

18. 

Festivalul 

Minorităților 

Naționale 

Promovarea culturii 

minorităților naționale 

1 30.000,00 40.000,00 

19. 

Festivalul – concurs 

Naţional de 

Interpretare a  

Muzicii Populare 

”Natalia 

Şerbănescu”, ediţia 

a XI - a 

Festival naţional de 

interpretare a muzicii 

populare 

 

1 120.000,00 95.000,00 

20. 

Festivalul  - 

concurs 

Internaţional de 

folclor pentru copii 

şi tineret ”Peştişorul 

de Aur",               

ediţia a XXVIII - a 

Festival de folclor 

pentru copii și tineret 

 

1 205.000,00 210.000,00 

21. 

Festivalul  toamnei  

dobrogene. 

"Târgul de toamnă" 

Agricultura – legătura 

dintre cultura 

pământului și cultura 

tradițională 

1 10.000,00 10.000,00 

22. 

Ziua Internațională a 

Persoanelor 

Vârstnice 

Spectacol dedicat Zilei 

de 1 octombrie – Ziua 

Internațională a 

persoanelor vârstnice 

1 27.000,00 12.000,00 
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23. 

Festivalul de 

Romanțe și Cântece 

de Petrecere ”Jos 

pe malul Dunării” 

Dunăre, Dunăre 

drum fara 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 pentru 

acest gen de muzică. 

1 50.000,00 45.000,00 

24. 

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 70.000,00 

 

25. 

Festivalul - concurs  

Interjudețean de 

muzică corală și 

religioasă ”Ludovic 

Paceag” 

Participă coruri, 

grupuri corale, 

interpreți de muzică 

corală din țară. 

1 48.000,00 35.000,00 

26. 

„14 noiembrie - ziua 

Dobrogei” 

Manifestări prilejuite de 

aniversarea a 141 de 

ani de la revenirea 

Dobrogei  la Patria 

mamă - România. 

2 135.000,00 30.000,00 

27. 

„1 decembrie - 

Sărbătoarea 

naţiunii” 

Istoria României - 

istoria tuturor 

1 49.000,00 30.000,00 

28. 

„LERU'I LER” - 

Festival – concurs 

de colinde,datini şi 

Datini şi obiceiuri de 

iarnă. 

 

2 64.000,00 50.000,00 
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obiceiuri de iarnă 

Spectacol de Datini 

și Obiceiuri ”la 

dalbă cetate” 

29. 

Schimb de 

experienţă între 

grupuri folclorice din 

străinătate  şi 

Ansamblurile 

folclorice „Baladele 

Deltei” şi „Doruleţul „  

Spectacole susţinute 

în municipiul şi judeţul 

Tulcea 

1 35.500,00 35.500,00 

30. Ziua Universală a Iei Spectacol tradițional 1 - 1.500,00 

31 
Ziua Internațională a 

Romilor 

 1 - 9.000,00 

 

 

 

În încheiere, mulțumesc atât în numele meu personal, cât și în numele Ansamblului 

Artistic Profesionist ”Baladele Deltei”, Primăriei Municipiului Tulcea, Consiliului Local, dar și 

colegilor mei din primărie, care mi-au fost alături, m-au susținut și au înțeles importanța pe 

care cultura tradițională o  poat avea în viața spirituală a unei comunității, precum și 

importanța promovării, valorificării și păstrării folclorului dobrogean. 

 Datorită susținerii dumneavostră activitatea noastră a putut ajunge la un nivel 

profesional competitiv reușind să răzbatem într-o eră a modernismului,când cultura 

tradițională are nevoie de o intensă valorificare și conservare. 

 Tradiția este firul care ne leagă de acel colț de lume în care părinții, bunicii și 

străbunicii ne-au modelat personalitatea și ne-au făcut oameni. 

Să ne păstrăm identitatea, conservând tradițiile… 

                                „Tradiția adevarată e singura merinde sufletească",  

                                                           Liviu Rebreanu 
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